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1. Napirend:  

 

Ügyiratszám:  /2018 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2018. augusztus 2. -i nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  Zalahaláp  Község Önkormányzat képviselő-testületének a 

2018. év második félévében tervezett  fejlesztések 

megvalósításának ütemezése 

 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor  polgármester 

 

Készítette:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
 
 

Meghívottak:  - 
Döntéshozatal: 

 

A határozat elfogadásához a jelenlévő képviselők több , mint 

felének „igen” szavazata szükséges (egyszerű többség) 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elmúlt 4 év megfontolt gazdálkodása eredményeként az önkormányzat anyagi helyzete 

stabilizálódott , és jelentős összegű , mintegy 65 millió Ft. szabad pénztartalékkal rendelkezik. 

Ennek egyik kiemelt forrása a helyi adókkal kapcsolatos következetes , töretlen gyakorlat , 

ami a kintlévőségek minimalizálása , az új adóalanyok feltárása , és a szigorú , minden 

törvényes lehetőséget alkalmazó  behajtási gyakorlat eredménye. 

 

 Az önkormányzat a jelenlegi képviselő-testület megválasztása előtti időszakban hosszú évek 

során jelentős , több száz millió Ft. összegű adósságot halmozott fel , aminek a „ledolgozása” 

éveket vett igénybe. Ennek egy része , 42.millió ft az önkormányzatok állami 

hitelkonszolidációja eredményeként , a nagyobbik része pedig az évekig tartó , 

„hadigazdálkodás” szintű működés eredményeként került visszafizetésre. A képviselő-testület  

hozzáállásának eredményeként visszaállt a település gazdasági erejéhez méltó pénzügyi 

helyzet , és az okszerű gazdálkodás eredményeként vége ennek   a megszorító folyamatnak  

A jelenlegi ciklus utolsó időszakára került az önkormányzat abba a pénzügyi helyzetbe , hogy  

az eddig szükségből halogatott , de egyébként a település élte szempontjából fontos 

fejlesztések megvalósításra kerülhetnek. 

 

Ezeket a fejlesztési célok , igények  már évekkel ezelőtt rendszeresen szerepeltek a 

költségvetés tervezés időszakaiban lefolytatott egyeztetéseken , de megvalósításukra ezidáig 

pénzügyi okok miatt nem kerülhetett sor.  

 

A  fejlesztési javaslatok , valamint azok megvalósításának  becsült értéke az előzetes 

piackutatási céllal beszerzett adatok alapján a alábbiak : 

 

1)  Köztemető bővítés ,  kerítés megépítés ( kötelező önkormányzati feladat )  kb. 7 m. ft 

 

2) Óvoda bővítés megvalósítása ( kötelező önkormányzati feladat )   kb.5 m. Ft. 
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3) József Attila utcai járda felújítása (  kötelező önkormányzati feladat ) kb. 10 m. Ft. 

 

4) Ároktisztítási munkák a belterületen ( kb.2 m. Ft.) 

 

5) Művelődési ház  bővítése ( kötelező önkormányzati feladat ,  kb. 2 m. Ft.) 

 

6) A visszavásárolt Prónay kúria tetőfelújítás ( kb. 8 m. Ft.) 

 

7) Akácfa utca aszfaltozása , felújítása  (kb. 2 m. Ft.) 

 

8) Az egykori bazalt bánya vételre felajánlott területeinek megvásárlása  ( kb. 7 m. Ft.) 

 

Mindösszesen kb. 43 m. Ft. 

 

Megítélésünk szerint a felsorolás egyben fontossági sorrendet is jelent , hiszen olyan 

munkákról van szó , amelyek az állampolgárok széles körét érintik , és kötelezően ellátandó 

feladatok különös tekintettel a köztemető fenntartására.  ! A temető bővítés , és a kerítés 

megépítése az egyik legfontosabb , évek óta húzódó feladat. Ugyanekkora súllyal vehető 

figyelembe a József A. utcai járda felújítás , aminek az állapota néhol balesetveszélyes , 

emellett rendkívül rontja a településképet. Az óvoda bővítés érdekében már megvásároltuk a 

szomszédos ingatlant , de ezidáig érdemi lépés nem történt. 

 

Kérem a tisztelt képviselő- testületet , hogy a határozati javaslat szerint beterjesztett listát 

szíveskedjen megtárgyalni , szükség szerint módosítani , illetve a lehetőségek 

figyelembevételével kiegészíteni.  

 

                               

 

                                       H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T  

 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018.évi fejlesztési 

programját az előterjesztett javaslat szerint az alábbi fontossági sorrend figyelembevételével 

az alábbiak szerint hagyja jóvá : 

 

1)  Köztemető bővítés ,  kerítés megépítés ( kötelező önkormányzati feladat )  kb. 7 m. ft 

2) Óvoda bővítés megvalósítása ( kötelező önkormányzati feladat )   kb.5 m. Ft. 

3) József Attila utcai járda felújítása (  kötelező önkormányzati feladat ) kb. 10 m. Ft. 

4) Ároktisztítási munkák a belterületen (karban tartás , kb.2 m. Ft.) 

5) Művelődési ház  bővítése ( kötelező önkormányzati feladat ,  kb. 2 m. Ft.) 

6) A visszavásárolt Prónay kúria felújítás ( kb. 8 m. Ft.) 

7) Akácfa utca aszfaltozása , felújítása  (kb. 2 m. Ft.) 

8) Az egykori bazalt bánya vételre felajánlott területeinek megvásárlása  ( kb. 7 m. Ft.) 

 

Felkéri a jegyzőt , hogy a becsült értékek meghatározásánál a Közbeszerzésekről szóló 

törvény (Kbt.)  rendelkezéseinek figyelembevételével járjon el különös tekintettel az egyes 

beszerzés típusok esetén fennálló egybeszámítási kötelezettségre.  Amennyiben a beszerzések 

a Kbt. hatálya alá tartoznak , úgy a közbeszerzési ajánlattételi felhívások tervezeteit  terjessze 

a képviselő-testület elé. 
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A képviselő-testület a fejlesztések , felújítások fedezetét a 2018. évi költségvetés terhére 

biztosítja. A 2018. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet – tervezetet a képviselő-

testület ülésére be kell terjeszteni. 

 

Határidő: a költségvetés módosítása 2018. augusztus 20 , illetve folyamatos 

Felelős : Bedő Lajos Sándor polgármester 

                Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

 

Zalahaláp, 201. július 26. 

 

 

                                                                                 Bedő Lajos Sándor 

                                                                                     polgármester 

 

                                                              


