
JEGYZŐKÖNYV 

A Pusztaederics Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
2017. május 29-én 8 óra 30 órakor tartott üléséről. 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Gál Lászlóné polgármester, Kovácsné Varga 
Marianna alpolgármester, Varga Béla alpolgármester, Fatémé Koltai Viktória, Menyhárt 
László képviselők. Császár László jegyző megbízásából Pappné Varga Angéla aljegyző 

Az ülés helye:: Önkormányzat Hivatalos Helysége Pusztaederics, Kossuth utca 1. 

Gál Lászlóné : Megállapítja a testület határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendi 
pontokra, amit a testület a kiadott tervezet szerint fogadott el. 

' 
Napirendi pontok: 

1./ ZALAERDŐ ZRT kérése. 
2.1 Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 

fizetendő díjak mértékéről rendelet alkotása. 
3.1 Aktuális feladatok megbeszélése 
4.1 Egyebek. 

1./ Zalaerdő ZRT kérelme. 
Pappné Varga Angéla : Pusztaederics Község Önkormányzatának (8946 Pusztaederics, 
Kossuth u. 1.) kizárólagos tulajdonát képezi a Pusztaederics külterület 063. hrsz-ú, 4129 m2 
nagyságú kivett közút művelési ágú ingatlan. 
A mellékletként csatolt térképen, melyen jól azonosíthatóan látszik az út, valamint az is, 

hogy annak mindkét oldalán erdő található. Az erdők a Magyar Állam tulajdonában és a 
ZALAERDŐ Zrt. (8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.) vagyonkezelésében vannak. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő út más idegen területek megközelítését nem szolgálja, 
gyakorlatilag az állami erdők közé ékelődik be. Az úton közforgalmú közlekedés nem zajlik, 
azt az állami erdők kezelője használja az erdőgazdálkodási tevékenységek elvégzése céljából. 

Az út szélessége sem felel meg a jogszabályban meghatározott paramétereknek. Megbeszélést 
folytattunk a ZALAERDŐ Zrt.-vel, amely Társaság szeretné megvásárolni az 
Önkormányzattól az utat, amennyiben az forgalomképesnek minősülne. Jelenleg az út a közút 
minőségéből adódóan az önkormányzati törzsvagyon részét képezi, ennek következtében nem 
lehet elidegeníteni, azonban az út sem funkciójánál, sem szerkezeténél fogva nem szolgálja az 
önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, valamint a közhatalom gyakorlását, azaz 
megítélésünk szerint indokolt lenne kivonni a törzsvagyon köréből. 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján az utak átminősítését (helyi közút 
megnevezés helyett kivett saját használatú út megnevezést használva), azaz a földhivatal előtti 
eljárást meg kell előznie a közlekedési hatóság előtt eljárásnak és a közút művelési ágat 
közforgalom elől elzárt magánúttá kértük minősíteni. 

Majd ezt követően kerülhet sor az Önkormányzat rendeletének módosítására, amelyet még 
meg kell előzni a földhivatali bejegyzésnek. 
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Ezért kérem a testületet, hogy járuljon hozzá, hogy a közút művelési ágat közforgalom elől 
elzárt magánúttá minősítésének a bejegyzését kérjük a Földhivataltól. 
A képviselőtestület vita nélkül 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

17 /2017. (V.29.) Képviselő-testületi Határozat 
Pusztaederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
külterület 063. hrsz-ú, 4129 m2 nagyságú kivett közút művelési 
közforgalom elől elzárt magánúttá minősítését kéri a fölhivataltól. 
Utasítják az aljegyzőt a további intézkedések megtételére 

Felelős: Pappné Varga Angéla aljegyző, 
Határidő: folyamatos 

Pusztaederics 
ágú ingatlant. 

2.1 Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 
fizetendő díjak mértékéről rendelet alkotása. 

Gál Lászlóné tájékoztatja a testületet, hogy a Kormányhivatal jelzése alapján kérik 
felülvizsgálni az előző ülésen e tárgyban hozott rendeletünket, mivel az ezt megalapozó 
törvények rendelkezései nincsenek összhangban. 
Pappné Varga Angéla tájékoztat az ezzel kapcsolatos szabályozásról. Kéri a testületet, 
hogy az előző ülésen alkotott rendeletet helyezze hatályon kívül és alkosson egy új 
rendeletet. A képviselőtestület vita nélkül 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

9/2017.(V.31.) Önkormányzati rendelet az az egyes anyakönyvi 
események engedélyezésének szabályairól, valamint az 
azokért fizetendő díjak mértékéről 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

3./ Aktuális feladatok megbeszélése. 

Gál Lászlóné : Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Gyermeknap alkalmából a Lenti 
strandra visszük a Pusztaedericsi gyermekeket és aki jön kísérőnek szülőt. Ezt Fatémé 
Viki szervezi meg. Kb.50 ezer forintban megáll a gyereknap. 
A hagyományosan évek óta megszervezett Challange Day kerül szervezésre. A 
programon az egész iskola tanulói részt vesznek. Menyhárt László képviselő kolléga 
fogja össze. 
Menyhárt László: Úgy néz ki, hogy Sárhida érdeklődött a részvétellel kapcsolatban„ Ez 
egy térségi program, ami kb. 30-40 ezer ft-ban megáll. 

8./ Egyebek: 

Gál Lászlóné tájékoztatja a testületet a kormányhivatalnál tett bejelentésre küldött 
válaszról. 

Most a Munkaerő- központtól volt ellenőr, aki elmondta, hogy feljelentésre jött. 
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A közmunkásoknál csak a munkaköri leírást nem találta rendben. A többi adminisztráció 
rendben volt. 
Gál Lászlóné: Próbálok ember maradni,hiszen ezek az emberek a napi 8 órai munkáért 
csak kb. 50 ezer Ft-ot kapnak havonta. Ök szoktak segíteni a rászorulóknak a 
fűnyírásban, kaszálásban, térítésmentesen. Majd ezentúl a falugondnokot küldöm. A 
közfoglalkoztatottaknak tudunk munkát adni. Törekszem a megfelelő munkavégzésre. 
Kovácsné Varga Marianna: Ismételten kifogásolja az ülés reggelre való összehívását. 
Gálné: A testületi üléseket általában reggeli, délelőtti időpontban szoktuk tartani. 

Mind az alpolgármesterek, mind a képviselők kapnak tiszteletdíjat. 
Gál Lászlóné : Felveti, hogy mivel az alpolgármestereknek a kötelessége a polgármester 
munkájának a segítése lenne, nem pedig a gáncsoskodás, mondjon le az alpolgármesteri 
megbízatásáról. 
Most a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vizsgálati osztályáról is értesítést kaptunk, 
miszerint feljelentették az önkormányzatot. 
Kovácsné Varga Marianna: Ahol én voltam, ott a nevemet is adtam. Én meg a 
képviselőtestület feloszlatását kérem. Etikátlan a testület működése. Vikinek Te vagy a 
főnöke, a Lackó családja korábban jelentős támogatást kapott, a polgármester 
sértődöttséget játszik, holott nem kéne. 
Varga Béla: A településen élő emberekkel régi kapcsolat áll fenn mindenkivel. 
Gál Lászlóné: Két települési kollégám a rendőrségre van idézve. Elmondja, hogy nincs a 
településen rokona és nem főnöke Fatémé Koltai Viktóriának. 
Kovácsné Varga Marianna: Keresztlányod a Viki. 
Pappné Varga Angéla: Ez nem jelent összeférhetetlenséget. 
Gál Lászlóné : Vele ugyanúgy járok el, mint mással. A jelenlegi munkájához neki van 
végzettsége, ami előírás. Neked a Koós Évi keresztlányod, mégis ellenük vagy. 
Az autómon kívül semmim sincs. Még föld sincs a nevemen. Még most is törlesztem a 
férjem nevén lévő lakást. 
Az egyik alpolgármester Varga Béla legalább két cikluson keresztül ellenfélként dolgozott 
a testületben, mégis lehetett normálisan együtt dolgozni. 
Varga Béla : Ellenfélként, de nem ellenségként ... 
Kovácsné Varga Marianna:Itt is érdek volt, hogy ez megváltozott. 
Gál Lászlóné: Amíg nem voltál alpolgármester nem jelentgettél. Indulhattál volna eddig 
is képviselőként vagy polgármesterként. 
Egyik képviselő vagy a családja sem kapott semmi pluszt. Ugyanolyan támogatást kaptak, 
ha kértek, mint bárki más a település lakói közül. 
A MÁK átfogó ellenőrzést végzett, a napokban zárul a vizsgálat. Az előzetes jelentés 
alapján különösebb szabálytalanságot nem találtak. 
Kovácsné Varga Marianna: Ismételten megkérdi, hogy nem lehetne-e délután tartani az 
üléseket? 
Gál Lászlóné: A jelentgetéseiddel csak tönkreteszed a falu életét. Elveszi az időt a 
hatékony munkavégzéstől. 
Kovácsné Varga Marianna: Lehetne építeni záportározót vagy halastót, összekötő utat 
Pusztaszentlászlóval, járdát a Kossuth és a Petőfi utcában. Épülhetne szociális otthon. A 
termálvizet is lehetne hasznosítani, ahogy korábban tervben volt. 

Gál Lászlóné : A gáztározó miatt sok mindent nem lehet a faluban csinálni. 
Halastó ügyében annakidején a Szombathelyi Vízügyi Igazgatóság negatív szakvéleménye 
alapján nem tudtunk előbbre lépni. A Pusztaszentlászlói összekötő utat kétszer terveztettük 
meg, elindult a folyamat, de magunk nem tudtuk volna megcsinálni. Pusztaszentlászló 
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visszalépett, máshonnan nem tudtunk a több száz milliós beruházáshoz anyagi támogatást 
szerezni. Kellett volna egy hidat építeni, ez nagyon megemelte a költségvetést. A szociális 
otthont is megterveztettük. Pályázat nem volt rá, a megye a miénket nem támogatta - ami 
most egyáltalán nem baj, hiszen akkorát nem tudtunk volna építeni, ami a működés 
szempontjából eltartaná magát. Járda van a Kossuth utcában, már a mi időnkben lett több 
szakaszon megújítva. A Petőfi utcában is van szakaszosan, de ezt nem használják. 

A Demeter György kulturális közmunkás minden nap itt van. Nem az Önkormányzat 
alkalmazottja, nem kap innét fizetést. Amíg én láttam el a könyvtárosi teendőket nem 
kaptam ezért külön tiszteletdíjat. A feladatokat elláttam. A könyvtári feladatok miatt nem 
kapott senki külön tiszteletdíjat. 
Gál Lászlóné : A testület nem áll fel, te nyugodtan felállhatsz. 
Kovácsné Varga Marianna:A polgármesterséget nem úgy kell felfogni, mintha a magadéból 
adnád. A kamionos meg a busz sofőrséget is az önkormányzat pénzén járták ki. A Te 
fiadét is az önkormányzat fizeti. 
Gál Lászlóné: Ez rágalmazás, a fiam most is jár iskolába,de saját maga fizeti, és sem 
nem kamionosnak, sem nem buszsofőrnek tanul. Dolgozik, pénzt keres és maga fizeti a 
költségeit. 
Pappné Varga Angéla : Az önkormányzat nem fizet és nem fizetett kamionos képzést. 
Kovácsné Varga Marianna: Sok a dologi kiadás. Szakmai anyag, karbantartás,„stb. A 
számlákra kíváncsi. 
Pappné Varga Angéla: A levélben, amelyben kerestél jeleztem, hogy amikor szeretnéd, 
bármikor megtekintheted a számlákat a hivatalban. Nincs benne semmi titok, csak egy 
telefon, hogy a kolléganő a hivatalban legyen. 
Fatémé Koltai Viktória: A múltkor is saját pénzemből vettem a gyerekeknek csokit, mert 
ügyesek voltak. Szépen megtanulták a szerepeiket. 
Gál Lászlóné: Kérted a kápolna felújítását. Igaz segítséggel, de felújítottuk. minden évben 
próbáltam valamit megvalósítani az általad felvetettekből, pl. a sorompók, tekepálya, a nehéz 
anyagi helyzet, állandó adócsökkenés mellett is. Te az ünnepséget sem tisztelted meg a 
jelenléteddel. 
Varga Béla: A nyári kaszálási munkák, valamint a téli hó eltolást sem számláztam le. 
Évek óta a saját gépeimmel végzem a munkát. 
Gál Lászlóné: Amennyiben olyan kérdésed van, 15 napon belül választ kapsz a 
kérdésedre. Soha nem mondtam, hibátlan a munkám, de törekszem arra, hogy minden jól 
menjen. 
Kovácsné Varga Marianna: Majd gyűjtök aláírást. 
Kovácsné Varga Marianna: Hőcserélő szivattyú alkalmazásával sok üzemeltetési 
költséget meg lehetne takarítani. 
Gál Lászlóné: Visszafelé tekintve, azt hiszem van mit felmutatnunk a településen. 
Varga Béla: Más is akar fejleszteni ebben a faluban csak a realitások talaján. Jelzi, mielőtt 
feljelentené valaki, hogy van engedélye a tejeladásra, melyről hivatalos papírt mutat fel. 
Gál Lászlóné: Kéri a testületet, hogy szavazzon a felvetésről, miszerint a képviselőtestület 

oszlassa fel magát. 

A képviselőtestület vita nélkül 4 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

18/2017.(V.29.) Képviselő-testületi Határozat 
Pusztaederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem oszlatja fel magát 
Utasítják az aljegyzőt a további intézkedések megtételére 

Felelős: Pappné Varga Angéla aljegyző, 
Határidő: folyamatos 
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Gál Lászlóné : Mi még mindig a faluért dolgozunk. 
Miután több kérdés, felvetés nem hangzott el, Gál Lászlóné polgármester az ülést 10 45-

kor bezárta. 

(;~ fl!U.<l )-;, 1 
GGál °Lászlóné ( 
Polgármester 

Császár László 
jegyző 

5 



JELENLÉTI IV 

Pusztaederics Köz8iég Önkormányzat Képviselőtestületének 
• n-, -- !)(' 

2017 ~"'~v\ /V\ j '
1 

· "'·' ' k t t tt ••t' ' "( 
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Polgármester : 

Gál Lászlóné 

Képviselők: 

Varga Béla 
( 

••.••• ~,„„.„, .•••.••.••.•.•...•...•.•••.. 

Kovácsné Varga Marianna 

Fatérné Koltai Viktória 

Menyhárt László ............................................................ 

Tanácskozási joggal meghívottak 

Császár László jegyző 

Pappné Varga Angéla aljegyző 

Pusztaederics 201 7 ...... . 



Pusztaederics Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

9/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete 

AZ EGYES ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK 
SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT AZ AZOKÉRT FIZETENDŐ DÍJAK 

MÉRTÉKÉRŐL 

Pusztaederics Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 1. törvény 
96.§ a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

1. §. 

A rendelet hatálya kiterjed Pusztaederics Községi Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre (a továbbiakban együtt: 
anyakönyvi esemény). 

Az anyakönyvi események díjazása 

2. §. 

(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja ingyenes. 
Amennyiben különleges kívánságokat kell teljesíteni, akkor a kérelmező teremti meg a 
szükséges feltételeket. Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: Tófej, Rákóczi utca 15 -
házasságkötő terem - Közösségi Ház megnevezésű helyiség - alatt van. 

(2) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli 
halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, 
továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes. 

3. §. 

(1) Az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához 
alkalmas hivatali helyiséget. 

(2) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása díjtalan. 

Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke 

4. §. 

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő 
anyakönyvvezetőt a közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott 
szabadidő illeti meg. 
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(2) Az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő kisegítő személyzet díjazásban 
nem részesül. 

Hatálybalépés 

5. §. 

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg a Pusztaederics 
Község Önkormányzatának 8/2017 .(V .25.) rendelet hatályát veszti. 
(2) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik. 

Pusztaederics, 2017. május 31. 

Záradék: 

Ctt __,fl!J.L; G 'íi11 r ~Gá Lászlón~ 
polgármester 

A rendeletet a mai napon 

Pusztaederics, 2017. május 31. 

a-~ 
Császár László 

jegyző ..... . 
->-...1-os öN/fo 

+-v ~1' 

! „ .. ~ 
::i 
~ 

\.'f. -\'4~~ 
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Előzetes hatásvizsgálat 
ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

A rendelet-tervezet címe: 

Pusztaederics község Önkormányzatának 912017.(V.31.) önkormányzati rendelete az 
egyes anyakönyvi események engedé~pezésének szabályairól és az azokért 

fizetendő díjak mértékéről 

Társadalmi-gazdasági hatása: -----------

A képviselő-testület megállapítja egyes anyakönyvi események engedélyezésének 
szabályairól és az azokért.fizetendő díjak mértékérál. 

Költségvetési Itatása:-----------

Környezeti, egészségi következményei: 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: O!yun e!áírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül 
szükségesek. 

Egyéb hatása: Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: Magasuhh szintííjogszabály írja elő. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható kovetkezmények: törvényességi észrevétel, 
bírósági eljárás .. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi: hivatal pénzügyi apparátusa 

- szervezeti: hivatal 



Indokolás 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 18.§ alapján 

A rendelet-tervezet címe: 

Pusztaederics község Önkormányzatának 912017.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes 
anyakönyvi események engedélyezésénel< szabályairól és az azokért 

fizetendő díjak mértékéről 

Társadalmi-gazdasági hatása: Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének 
szabályai és az azokért .fizelendd díjak mértékét állapíija meg 

Költségvetési hatása: nincs 
Környezeti, egészségi következményei: 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek 
feltétlenül szükségesek. 

Egyéb hatása: Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: Magasabb szintű jogszabály üja elő. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén v~1rható következmények: törvényességi 
észrevétel, bírósági eljárás„ 


	Szkennelt dokumentum(1)

