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Döntéshozatal:

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség kell!

Tisztelt Képviselő-testület!
A korona vírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3.§ (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet
1.§-a értelmében az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humán járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdettek ki.
Emiatt a Képviselő-testület nem ülésezhetett, a polgármester a Képviselő-testületi tagokkal
történő előzetes egyeztetést követően hozta meg a képviselő-testület hatáskörébe tartozó
halaszthatatlan döntéseket.
2020. december 1.- Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat
benyújtásának, elbírálásának helyi szabályairól szóló szabályzat módosítása.
A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra határidőben és
érvényesen 4 fő nyújtott be pályázatot. „B” típusú, határidőn kívüli és érvénytelen pályázat
nem volt.
A pályázati időtartam alatt 3 db 2018-ban benyújtott „B” pályázat felülvizsgálata is esedékes
volt. A pályázók valamennyi szükséges iratot csatoltak, a tovább folyósítás feltételei
fennállnak, ezért a 2020/21. tanévben tíz hónapig a korábban megállapított ösztöndíjra
jogosultak.
A” típusú pályázatot benyújtó hallgatók 2020/2021. tanév II. félévére, valamint a 2021/2022.
tanév I. félévére (összesen 10 hónap, 4 fő) 10.000 Ft/hó/fő összegben részesülnek
támogatásban.
2020. december 11. : 11/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelet Zalahaláp
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
5/2014.
önkormányzati rendeletének módosításáról.

Község
(IX.26.)

2020. december 14. a Képviselő-testület a Vulkánok Völgye LEADER helyi akciócsoport
által meghirdetett „Kis léptékű zöld turisztikai fejlesztések a bejárható vulkánok völgyében”
címmel a VP6-19.2.2.-97-4-17 kódszámú alatt kiírt pályázati felhívás alapján -a projekt
időközben elvégzett felülvizsgálata alapján- az eszközbeszerzésre pályázott 15 millió forint
előirányzatot 13.015.240 Ft. -ra , az eredetileg meghatározott 10 %-os önerő 1, 5 millió Ft.
összegét 5%-ra , vagyis 650.762 Ft.- ra csökkentette.
2020. december 23. Zalahaláp Község Önkormányzat tulajdonát képező Zalahaláp 250/28
hrsz.- ú, belterületi, beépítetlen közművesített ingatlan értékesítése.
Zalahaláp Község Önkormányzat tulajdonát képező Zalahaláp 250/49 hrsz.- ú, belterületi,
beépítetlen közművesített ingatlan értékesítése.
Zalahaláp Község Önkormányzat tulajdonát képező Zalahaláp Kossuth u. 28. szám alatti
házas ingatlant a jelenleg jogcím nélkül használják Zsebők István, Zsebők Kovács Ilona és
gyermekeik. Az egy éve fennálló jogellenes állapot megszüntetése érdekében a használók
részéről felszólítás ellenére nem történt intézkedés. A fent írtakra is tekintettel a jogcím nélkül
használt lakóingatlan használati díját 2021. január 1. napjától 75.000 Ft. ( hetvenötezer
forint) / hó + rezsi összegben állapította meg.

2021. január 28. – Együttműködési megállapodás Uzsa és Lesenceistvánd Községek Képviselőtestületeivel, a már korábban csatlakozott a Zalai Dombhátak Nyugat – Balatoni Natúrpark

Egyesülethez – mint egységes turisztikai desztinációhoz - , vállalta az egyesületi tagsággal
együtt járó kötelezettségeket , és megfizeti a 100 (száz) Ft. / év tagdíjat, aminek összegét a
2021. évi költségvetésébe betervezi, Konzorciumi Szerződést kötéséről Lesenceistvánd és
Uzsa községek önkormányzataival a TOP. 1.2.1. - 16 számú „Haláp hegytől a Kő orráig”
elnevezésű „zöld” turisztikai pályázat közös beadására, és a pályázati célok megvalósításra,
beadásra kerülő pályázatok előkészítésére , az elnyert pályázatok szerinti
projektek
megvalósítására vonatkozó feladatok ellátására megbízza Dancs Szilveszter Zoltán E.V.-t.
2021. február 22. Zalahaláp község Önkormányzat tulajdonát képező Zalahaláp , 171/3 és
a172/11 hrsz.-ú ingatlanok egyesítéséhez, és újraosztás eredményeként kialakított 172/27
hrsz.-ú, 1433 m2 területű ingatlannak a Zalahaláp -Sáska Önkéntes Tűzoltó Egyesület
részére történő átadásához hozzájárult 2 gépkocsi állásos szertár építése céljából 15 év
időtartamra a korábban jóváhagyott ingatlan használati megállapodás alapján.
2021. március 8. - Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének
elfogadása.
Zalahaláp – Sáska Községek Önkormányzat képviselő-testületei a közösen fenntartott
Védőnői Szolgálat 2021. évi költségvetésének elfogadása.
2021. március 11. Zalahaláp Község Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének
elfogadása.
2021. március 25. – Zalahaláp
Község Önkormányzata , mint a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás tagja a Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális,

Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti
alapellátások előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a 2021. évre javasolt térítési díjakat
elfogadta.
Döntés Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Balaton-felvidéki a
Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020.(IV.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet jóváhagyásáról.
2021. március 30. Az Önkormányzat tulajdonát képező Zalahaláp 250/21 hrsz.-ú , kivett ,
belterületi beépítetlen , közművesített 1097 m2 területű ingatlant értékesítése. (Gerlei –
Sáfár Emőke, és Gerlei Viktor)
Az Önkormányzat tulajdonát képező Zalahaláp 250/50 hrsz.-ú , kivett , belterületi
beépítetlen, közművesített 1031 m2 területű ingatlan értékesítése (Kígyós Ferenc és Szabó
Cintia)
2021. április 8. Az Önkormányzat tulajdonát képező Zalahaláp 250/56 hrsz.-ú, kivett,
belterületi beépítetlen, közművesített, valamint a 250/57 hrsz.-ú kivett, belterületi ingatlanok
értékesítése.( Kolozs Róbert István és Mezősi Judit Blanka )
2021. április 29. Az Önkormányzat tulajdonát képező, a megosztás, és összevonás előtt
933/17 hrsz.-ú „saját használatú út, és kőszórás” megnevezésű 283 m2 területű (zártkerti)
ingatlan elidegeníthetősége érdekében lefolytatott település szerkezeti terv módosítás
eredményeként az ingatlan „közút”jellege megszűnt, és a hivatkozott határozatban megjelölt
szomszéd ingatlantulajdonosok ingatlanaival (Vevők) a korábbi 933/17 hrsz.-ú ingatlan a
68/2019.(X.21.) számú határozatban foglalt tulajdoni arányban összevonásra került.
A telekalakítás célja a Vevők ingatlanjainak beépíthetőségének növelése volt.
2021. május 20. – döntött a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2020. évi ellátásáról készített értékelést elfogadásáról.
Az Önkormányzat tulajdonát képező Zalahaláp 250/23 hrsz.-ú , kivett , belterületi
beépítetlen , közművesített 1122 m2 területű ingatlant értékesíti (Csőre Rudolf Gergely
valamint Benkovics Dóra)
2021. május 21. Zalahaláp Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Veszprém- Balaton
2023 program keretében ” A régió infrastrukturális beruházásai” című , OC-INF-2021/1
kódjelű pályázati felhívásra az alábbi infrastrukturális fejlesztések megvalósítására a
Bakonykarszt Víz-és Csatornamű Zrt. (8200 Veszprém , Pápai u. 41 , valamint a
Horváthvill. -2000 Kft. (8300 Tapolca , Ipar u. 4 , képv.: Horváth László üv. , adószám:
23889294-2-19 ) árajánlatai alapján.
A Haláp hegy 1008, 1012, 697, 699, 1010, 1011 , és 1001 hrsz.-ú ingatlanokon vízvezeték és
tűzi víz tartály építése bruttó 14.232 763 Ft ,
A Haláp hegy 699, 1012, 1011, 1010, és 1001 hrsz.-ú ingatlanokon 3 fázisú mérő-és
áramvételezési hely kiépítése bruttó 2.164.634 Ft.
Az igényelt pályázati támogatás összege mindösszesen: bruttó 16.397.397 Ft.
A pályázat 100% támogatási intenzitású, önerőt nem kell biztosítani.
A pályázat beadásával megbízzák a Planet Consulting Mo. Kft.-t ( 1044 Budapest, Kőszeg
utca 28. ).

2021. május 21. A Zalahaláp Község közigazgatási területén lévő 010/43 hrsz.-ú területen az
NHSZ Csobánc Kft. Tapolca által tervezett fejlesztés megvalósításának támogatása, aminek
érdekében a Zalahaláp Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási tervének módosítását, a 010/42 hrsz.-ú, 010/43 hrsz.-ú, és a 010/44 hrsz.-ú
területeken, különleges beépítésre szánt hulladéklerakó területre vonatkozó módosítási
kezdeményezéssel
(jele: KH), 40%-os beépítési maximummal és 40%-os zöldfelületi
minimum meghatározása.
A fejlesztéssel érintett a 010/42 hrsz.-ú, 010/43 hrsz.-ú és a 010/44 hrsz.-ú területeket –
figyelemmel a 314/2012.(IX.8.) Kormányrendelet 2.§ 4a. pontjában , valamint a 42.§-ában
foglaltakra - kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítás.
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása.
2021. május 25. Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadásának
elfogadása.
2021. május 26. Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.)
önkormányzati rendelete a települési támogatásról, gyermekek védelméről és az egyéb
szociális ellátásokról.
2021. május 28. Zalahaláp-Sáska Védőnői Szolgálat 2020. évi költségvetésének végrehajtása.
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.28.) rendelet
módosításáról.
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati
rendelete a 2020. évi zárszámadásról, valamint a pénzmaradvány jóváhagyásáról.

2021. június 1. Az Önkormányzat tulajdonát képező Zalahaláp 250/24 hrsz.-ú, kivett,
belterületi beépítetlen, közművesített 1121 m2 területű ingatlan, és a 250/25 hrsz.-ú, kivett,
belterületi, közművesített 1122 m2 területű ingatlanok értékesítése. (Torma András)
2021. június 11. – Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény 31 § (4) bekezdés alapján a Zalahaláp Község Önkormányzata által 2019.
június 26-án elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének változatlan
formában történő helyben hagyásáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és
véleményezni.

HATÁROZATI

JAVASLAT

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott
döntésekről szóló tájékoztatás elfogadja, a meghozott határozatokat hatályukban fenntartja.
Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Gelencsér Ottó jegyző
Zalahaláp, 2021. június 25.
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

