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Jegyzőkönyv: Zalacsány község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. 
január 31-én 19,00 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-testület tagja 
                           Horváth Rudolf                           Képviselő-testület tagja 
                           Stubics Imre                                Képviselő-testület tagja 
                           Rétiné Végh Katalin                    Képviselő-testület tagja 
                            
                           Dr. Prótár Henrietta körjegyző 
 
Nagy Lászlóné polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, 
megállapította Képviselő-testület határozatképességét- 7 tagú képviselő-testületből 6 
képviselő  jelen van-, majd javaslatot tett az ülés napirendjére. 
 
Képviselő-testület a javaslattal egyetértve, egyhangúan ülésének napirendjét az alábbiak 
szerint állapította meg: 
 
Napirend: 
 

1.) Körjegyzőség és Csányi László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Zalacsány 
Önkormányzat  2012. évi költségvetésének tárgyalása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előadó: Nagy Lászlóné polgármester 
 
2/ Hulladékszállítás 2012. évi díjáról szóló rendelet módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné   polgármester  
 
3./ Ivóvízdíjról szóló rendelet módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné     polgármester 
 
4./ Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné    polgármester   
 
5./ Csatornadíjról szóló rendelet módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
6./ Fekete Józsefné kérelme lakhatás biztosításához 
(Írásbeli előterjesztés) 



 2 

Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 

 
 
Napirend tárgyalása: 
 

1./ Körjegyzőség és Csányi László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, 
Zalacsány Önkormányzat  2012. évi költségvetésének tárgyalása 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) 

   Előadó: Nagy Lászlóné polgármester 
 
 

Nagy  Lászlóné polgármester elmondta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is 
nehéz feladat lesz az intézmények működtetése, fenntartása, de e kötelezettségnek 
mindenképpen eleget kell tenni. A költségvetésre vonatkozó javaslatot  a meghívóval 
együtt mindenki kézhez kapta, azonban egy-két mondattal ismertetné a tervezetet. Az 
iskola és óvoda költségvetésével kezdené, melynek összeállítása nem volt egyszerű. A 
feladatok, így a kiadások is mindkét intézményben megmaradtak,  a bevételek azonban 
változatlanok az előző évhez képest. Az oktatási intézményben a  közalkalmazotti bértábla 
és a járulékok mértéke nem változott, az előterjesztés csak a soros előrelépést és a jubileum 
jutalmakat tartalmazza. A dologi kiadást a tavalyi szinten tervezték, sajnos az ÁFA 2%-os 
mértékű emelése nagyon nagy költséget jelent. Szinten tartás miatt sajnos mérsékelni kell a 
kiadásokat, csak a legszükségesebb feladatokat tervezték az idei költségvetésben.  
 

A Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetés 
tervezetével kapcsolatban észrevétel nem hangzott el. 

Nagy Lászlóné polgármester : Ismertette a körjegyzőség költségvetésére vonatkozó 
adatokat .A tavalyi évhez képest azonos összegű a körjegyzőség költségvetése. Sajnálatos 
módon az állami támogatás nem változott, ugyanakkor a dologi kiadás  emelkedik, ennek 
ellenére a tavalyi szinten tervezték. A személyi juttatásoknál ugyanaz a helyzet, mint az 
iskolánál. Mivel a települések lakosságarányosan finanszírozzák a Körjegyzőséget, 
Zalacsánynak nagyon magas összeggel kellene hozzájárulni a fenntartáshoz, ugyanakkor a 
kistelepülések részére végzett munka mennyisége arányaiban nem kevesebb. Ezért – 
csakúgy, mint tavaly- tárgyalt a társtelepülések polgármestereivel, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy magasabb finanszírozást fizessenek, Almásháza és Ligetfalva 1,2 millió Ft-ot, 
Tilaj pedig 3 millió Ft-ot. A cafeteria rendszer a tavalyi évhez hasonló.  
 
A Körjegyzőség 2012. évi költségvetés tervezetével kapcsolatosan hozzászólás, kérdés 
nem merült fel. 
 

Nagy Lászlóné polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján szakfeladatonként , kiadási- 
bevételi előirányzatonként részletesen ismertette az Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
tervezetét. Az Önkormányzat pénzmaradványa a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, ezért 
a korábbi kalkulációkkal ellentétben nem kell számolni működési hiánnyal, ez különösen 
fontos, hiszen nem is lehet mínuszos a költségvetés az új Áht. szerint. Az Önkormányzat előre 
láthatóan át tudja vészelni ezt az évet, de fejlesztésre nem marad keret.  A Közösségi Házra 
építésére felvett hiteltörlesztésre a helyi adókból származó bevétel nyújt fedezetet, ez a 
költségvetési főösszeg 10 %-a. A közcélú foglalkoztatás alapjaiban változott meg,45 fő 8 
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órás, 9 és 11 hónapra felvehető közcélú dolgozóra kapott keretet az Önkormányzat a 
startmunkaprogram keretében. Nem tudják, mit hoz a jövő év az intézményátszervezések és a 
feladatfinanszírozás bevezetése miatt, egyenlőre a működőképesség megőrzése  és a takarékos 
gazdálkodás a cél. 
 
Rétiné Végh Katalin képviselő : A koncepcióhoz képest szerencse, hogy a költségvetés nem 
lett mínuszos. 
 
Horváth Jenő képviselő : Megnyugtató, hogy az Önkormányzat képes a hitelt törleszteni. 
 
Nagy Lászlóné polgármester :    A hitel átütemezése, vagy átváltása érdekében mindenképpen 
ismételten megkeresi az Otp Nyrt-t.  
 

Több hozzászólás nem hangzott el,  Nagy Lászlóné polgármester a Csány László Általános 
Iskola és Napköziotthonos Óvoda , illetve Körjegyzőség, Zalacsány Önkormányzat –
módosításokkal kiegészített-   2012. évi költségvetés tervezetének elfogadását javasolta. A 
Képviselőtestület a javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta, s az alábbi 
határozatot hozta: 
                      

  1/2012.(I.31.) sz. KT határozat: 
a.)  Zalacsány község Önkormányzati Képviselő-testülete   a Körjegyzőség és az 
Általános Iskola és Napköziotthonos  Óvoda 2012. évi költségvetés tervezetével a 
jegyzőkönyv 2. és 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően egyet ért. A Képviselő-
testület felkéri a polgármestert, hogy az intézmények végleges költségvetését  e 
határozat szerint terjessze együttes ülésen elő. 

b.) Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési tervezetét áttekintette ( 1. sz. melléklet )   és az abban foglaltakkal egyet 
ért. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetésről szóló 
rendelet tervezetet e határozat alapján készítse elő. 
Határid ő: 2012. február 15. 
Felelős: Nagy Lászlóné  polgármester  
 
 
2. napirend 
Hulladékszállítás 2012. évi díjáról szóló rendelet módosítása 
 (Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné  polgármester  
 
Nagy Lászlóné  polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet. A 
hulladékgazdálkodási törvény alapján nem lehet díjat emelni 2012. 01.01.-től, kizárólag az 
ÁFA-val változhat a díj, ezért a 2011. évi díj lesz irányadó és a 2011. decemberben elfogadott 
hulladékszállítási díjról szóló rendeletet vissza kell vonniuk január 31.-ig. A Zalaispa állítólag 
ezt tudomásul vette,ez azért fontos, mert az eredetileg tervezett díjemelés nagy részét a 
Zalaispa részére fizetendő hozzájárulás tette ki. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta az  
 

1/2012. (II.1.) sz. rendeletet  
a köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről 

szóló 16/2004.(IX.20.)számú rendelet módosításáról szóló 
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12 ./2011.(XII.21.)számú rendelete  
Módosításáról 

 ( a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
3./ Ivóvízdíjról szóló rendelet módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné   polgármester 
 
Nagy Lászlóné  polgármester : A törvénymódosítások miatt a képviselő-testületnek megszűnt 
a hatósági ármegállapító joga 2012.-től, nem állapíthatja meg a vízdíjat a továbbiakban. 
Ezután a törvény határozza meg a vízdíjat, és nem lesz lehetőség egytényezős vízdíj 
alkalmazására. Ez Zalacsány lakosságát nem érinti, hiszen itt nagyon régóta kéttényezős 
vízdíj van. A képviselő-testületnek  a 2011. decemberben elfogadott vízdíjról szóló rendeletet 
vissza kell vonniuk január 31.-ig, ugyanakkor ezzel egyidejűleg a kizárólag a vízdíj 
megállapításáról szóló alaprendeletet is hatályon kívül kell helyezni. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta az  
 
 

2/2012. (II.1.) sz. rendeletet  
A közműves ivóvíz díj megállapításáról szóló  13/2006.(XII.21.)számú rendelet hatályon 

kívül helyezéséről 
                                                          ( a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
4./ Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné   polgármester   
 
 
Nagy Lászlóné  polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet. A 
törvényességi észrevételben foglaltakon túl a normatív lakásfenntartási támogatás jegyzői 
hatáskörbe került, a helyi lakásfenntartási támogatás megszűnt- ilyen ellátást nem is adott 
eddig az önkormányzat.  
A törvényességi észrevétel és a rendelet módosítás elfogadását javasolja. 
 
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett és 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
2/2012.(I.31.) sz. KT határozat 
Zalacsány község Önkormányzat képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal 
XX-B-030/83-1/2012. számú törvényességi észrevételben foglaltakkal egyet ért, a 
képviselő-testület a 15/2004. (IX.20.) sz. rendeletet a törvényességi felhívásban foglaltak 
szerint módosítja. A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a határozatból adódó 
feladatokat hajtsa végre. 
Határid ő: azonnal  
Felelős: dr. Prótár Henrietta körjegyző 
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Határozat hozatalt követően Nagy Lászlóné  polgármester szavasra tette fel a szociális 
ellátásokról szóló rendelet módosítását, a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag  
megalkotta a  
 

3./2012. ( II. 1.) sz. rendeletet 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  15/2004. ( IX.20.)sz. rendelete 

módosításáról 
( a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva )  

 
 
5./ Csatornadíjról szóló rendelet módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
Nagy Lászlóné polgármester : A vízdíjhoz hasonlóan a szennyvízdíj megállapítására is 
ugyanaz a szabály vonatkozik, ezért javasolja, hogy helyezzék hatályon kívül a módosított 
13/2007. sz. rendeletet, amely kizárólag a szennyvízdíjról szól. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag  megalkotta 
a  
 
    4./2012. ( II. 1.) sz. rendeletet 

a közműves szennyvíztisztítás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 
13/2007. (XII.18.) számú 

r e n d e l e t e 
hatályon kívül helyezéséről 

 
 
 
6./ Fekete Józsefné kérelme lakhatás biztosításához 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet. A 
képviselők ismerik a kérelmező jelenlegi lakóhelyéül szolgáló ingatlant. Az 
Önkormányzatnak nincs bérlakása, sem anyagi lehetősége lakásvásárlásra. Kérelmezők 
lakásfenntartási támogatásban részesülnek, tudomása szerint nem fizették a lakbért sem, 
márpedig ingyen senki nem fogja megengedni, hogy használják az ingatlanát. Ismerteti a 
határozati javaslatot, kéri a képviselők véleményét. 
 
Rétiné Végh Katalin képviselő : Az Önkormányzat – mivel nincs bérlakása- nem tudja 
támogatni kérelmezőt, el kell utasítani a kérelmet. 
 
Gondos József alpolgármester: Ott van az édesanyja háza, úgy tudja tulajdonrésze is van 
benne, költözzön át oda. 
 
Horváth Jenő képviselő : Véleménye szerint az Önkormányzat semmit nem tud tenni ebben az 
ügyben. 
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Több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
3/2012.(I.31.) sz. KT határozat 
Zalacsány község Önkormányzat képviselő-testülete Fekete József és neje ( Zalacsány, 
Csány L. u. 16.) lakhatás biztosítási iránti kérelmét elutasítja az alábbiak szerint: 
 
a.) A képviselő-testület nem rendelkezik bérbe adható lakóingatlannal, illetve anyagi 
lehetősége nincs az Önkormányzatnak lakóingatlan vásárlására. 
b.)  A képviselő-testület kérelmezők részére normatív lakásfenntartási támogatást 
folyósít, lakhatásukat egyéb módon anyagilag támogatni nem tudja. 
c.)  Az Önkormányzat kérelmezők és a  jelenleg általuk lakott épület tulajdonosa között 
fennálló polgári jogi jogviszonyba beavatkozni nem tud, illetve az épület lebontására 
való kötelezés –valamint annak elhalasztása-  nem tartozik az Önkormányzat 
hatáskörébe. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 
kérelmezőket értesítse. 
Határid ő: 2012. február 29. 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester       
     
Több napirendi pont nem volt, a polgármester a nyilvános ülést 21 órakor berekesztette . 
 
 
     k.m.f. 
Nagy Lászlóné          dr. Prótár Henrietta 
Polgármester       körjegyző 
 
 
 
 

 
 
 

 


