
Jegyzőkönyv 
 
Zalacsány község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 15-én 18,30 órai 
kezdettel megtartott üléséről. 
 
Képviselő-testületi ülés helye:     Önkormányzat hivatalos helyisége 
                                                    8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. 
 
Jelen vannak: 
Nagy Lászlóné  polgármester  
Gondos József alpolgármester 
Horváth Jenő képviselő   
Horváth Rudolf képviselő  
Rétiné Végh Katalin képviselő  
Stubics Imre képviselő  
 
  Dr. Prótár Henrietta körjegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez 
 
Nagy Lászlóné polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, 
megállapította Képviselő-testület határozatképességét, majd javaslatot tett az ülés 
napirendjére. 
 
Képviselő-testület a javaslattal egyetértve, egyhangúan ülésének napirendjét az alábbiak 
szerint állapította meg: 

 
1./ Zalacsány Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása 
(Írásbeli előterjesztés ) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
2./ A köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 16/2004.(IX.20.)számú rendelet módosítása 
(Írásbeli előterjesztés ) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
3./ A talajterhelési díjról szóló 12 /2004.(VIII.26.) sz. rendelet módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester 
 
4./ Vagyonrendelet módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
5./ Ingatlanvásárlási kérelem tárgyalása ( 652/2, 653/1, 658,659 hrsz.) 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
6./ Zalakar Térségi Innovációs Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 



7./ Zalaispa Társulási Megállapodás módosítás elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Napirendek tárgyalása: 
1./ Zalacsány Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva ) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, Nagy Lászlóné  polgármester az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló rendelet elfogadását javasolta.  
 
 A Képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta az  
 
                    Önkormányzat 2012. Évi költségvetéséről szóló  
                                    5./2012. ( II.16.) sz. rendeletet   
                       ( a rendelet a jegyzőkönyv mellékletében ) 
 
 
2./ A köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 16/2004.(IX.20.)számú rendelet módosítása 
(Írásbeli előterjesztés ) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, a rendelet 
módosítás elfogadását javasolta. A rendelet módosítására a 2011. évben lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredménye miatt van szükség. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag  megalkotta 
a 

 
6/2012. (II.16.) sz. rendeletet 

a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről 
szóló 16/2004.(IX.20.)számú rendelete módosításáról 

 
 
3./ A talajterhelési díjról szóló 12 /2004.(VIII.26.) sz. rendelet módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester 
 
Nagy Lászlóné polgármester : 2012. február 1. napjától változott a jogszabály és a 
talajterhelési díj mértéke 1200 Ft/m3 lesz. Ez Zalacsányban 1800 Ft/m3 díjat jelent azoknak, 
akik nem kötöttek rá a szennyvízcsatornára. Ismerteti a rendelet tervezetet, annak elfogadását 
javasolja. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta 



a 
 
                                                          7/2012.(II.16.) sz. rendeletet 

          a talajterhelési díjról szóló 
                                                   12 /2004.(VIII.26.) rendelete 
                                                               módosításáról 
 
                                                          
                                                           
4./ Vagyonrendelet módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, a rendelet 
módosítás elfogadását javasolta. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta 
a  
 
 
                                                    8/2012.(II.16. ) sz. rendeletet 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól 

7/1993. (10.07.) sz. rendelete 
módosításáról 

 
 
 
5./ Ingatlanvásárlási kérelem tárgyalása ( 652/2, 653/1, 658,659 hrsz.) 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
Nagy Lászlóné polgármester : Ismertette Husz Tiborné zalacsányi lakos és Németh László 
Ferenc bókaházi lakos ingatlanvásárlási kérelmét.  Javasolja, hogy támogassák a kérelmet, 
zártkerti, elhanyagolt területekről van szó, de sok tűzifaként használható fa található rajtuk. A 
Képviselő-testület megtekintette korábban az ingatlanokat és 150 FT/m2 vételárat tartott 
elfogadhatónak, erre tesz most javaslatot.  
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag  egyet értett és 6 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2012.( II.15.) sz. KT határozat 
a.) Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában levő Zalacsány, 652./2 
hrsz.-ú   zártkerti,  kert művelési ágú, 1034 m2 nagyságú ingatlanát, 653./1 hrsz.-ú   
zártkerti,  szántó  művelési ágú, 1891 m2 nagyságú ingatlanát, 658. hrsz.-ú   zártkerti,  
szántó  művelési ágú, 1661 m2 nagyságú ingatlanát, 659. hrsz.-ú   zártkerti,  szántó 
művelési ágú, 1581 m2 nagyságú ingatlanát elidegeníti  Husz Tiborné Zalacsány, Vasút 
u. 8. sz. alatti lakos és Németh László Ferenc Bókaháza, Rákóczi u. 15. sz. alatti lakos 
részére.   
b.) A Képviselő-testület az a.) pontban megjelölt ingatlanok  vételárát 150 Ft/m2 árban,  



mindösszesen 925050 Ft-ban ( azaz Kilencszázhuszonötezerötven forintban) állapítja 
meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
Határid ő: 2012. március 15. 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester  
 
6./ Zalakar Térségi Innovációs Társulás Társulási Megállapodás módosításának 
elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, melynek 
elfogadását javasolta. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett és 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
8/2012.(II.15.) sz. KT határozat 
Zalacsány   Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi 
Innovációs Társulás Társulási Tanácsa 10/2012. (II. 09.) sz. határozatának megfelelően a 
Többcélú Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Megállapodás módosítását 
elfogadja. 
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosításának aláírására felhatalmazza 
a polgármestert. 
Felhívja a (kör)jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodás elfogadásáról szóló Képviselő-
testületi határozati kivonat egy példányának megküldésével a ZalA-KAR Térségi 
Innovációs Társulás Munkaszervezetét (8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.) értesítse. 
Felelős: Nagy Lászlóné    polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző 
Határid ő: 2012. március 15. 
 
 
7./ Zalaispa Társulási Megállapodás módosítás elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
Nagy Lászlóné  polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet. A társulási 
megállapodást azért kellett módosítani, mert a hulladéklerakó működtetése a társulástól 
átkerül a Zalaispa Zrt-hez.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2012.( II.15.) sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence 
Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött 
Önkormányzati Társulás (rövidített neve: Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyja és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására és a szükséges intézkedések megtételére 
Határid ő: 2012. február 29. 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester    



 
 
Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 19 
órakor berekesztette. 
 
      k.m.f. 
 
 
Nagy Lászlóné       dr. Prótár Henrietta 
Polgármester        
 
 


