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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének , Almásháza Önkormányzat 
Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva 
Önkormányzat Képviselő-testületének  2012. november 15.-én 18 óra kezdettel 
megtartott együttes üléséről 
 
 
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet 
házasságkötő terem) 
  
Jelen vannak: 
Zalacsány Önkormányzat részéről:  
Nagy Lászlóné  polgármester  
Gondos József alpolgármester 
Horváth Rudolf képviselő  
Rétiné Végh Katalin képviselő  
Stubics Imre képviselő  
Vajda Ildikó képviselő  
 
Almásháza Önkormányzat részéről: 
Németh Attila  polgármester  
Udvari József alpolgármester   
 
Tilaj Önkormányzat részéről: 
Senkó József polgármester  
Horváth Tibor alpolgármester 
Mersei Jenő képviselő 
Szakos Péter képviselő  
Varga József képviselő 
 
Ligetfalva  Önkormányzat részéről:  
Perge Jánosné polgármester  
Szabó László alpolgármester 
Galambos László képviselő  
  
 
Dr. Prótár Henrietta körjegyző tanácskozási joggal összes napirendhez 
Kópicz Csaba intézményvezető, igazgató tanácskozási joggal 1. napirendhez 
Jagicza Attiláné tagintézményvezető, óvodavezető tanácskozási joggal 1. napirendhez 
Tóth Istvánné igazgató-helyettes tanácskozási joggal 1. napirendhez 
 
 
Nagy Lászlóné  polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, 
hogy Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes- a 7 főből 6 fő jelen van. 
Németh Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, 
hogy Almásháza  Önkormányzat Képviselő-testülete  határozatképes –a három képviselőből 2 
fő jelen van.   
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Perge Jánosné polgármester  köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, 
 hogy Ligetfalva  Önkormányzat Képviselő-testülete teljes létszámmal határozatképes a 3 
főből 3 képviselő jelen van.   
Senkó József polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, 
hogy Tilaj  Önkormányzat Képviselő-testülete teljes   létszámmal határozatképes- az 5 
képviselőből 5 fő jelen van.  
 
 
A Képviselő-testületek levezető elnöknek egyhangúlag Nagy Lászlóné polgármestert 
választották. 
 
Nagy Lászlóné polgármester javaslatot tett a napirendekre, Zalacsány Önkormányzat 
Képviselő-testülete,Almásháza  Önkormányzat Képviselő-testülete , Ligetfalva  
Önkormányzat Képviselő-testülete , Tilaj  Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendről 
szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyta. 
 
Napirend: 
 
1./ Csány László Általános Iskola 2013. január 1. napjától állami fenntartásba történő 
átadásáról  döntés  
(Írásbeli előterjesztés ) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
2./ Belső ellenőrzés biztosítása 2013. évtől 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
3./ Magyar Vöröskereszt ellátási szerződés elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./ Csány László Általános Iskola 2013. január 1. napjától állami fenntartásba történő 
átadásáról  döntés  
 (Írásbeli előterjesztés ) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet. Harmadik 
alkalom, hogy  ebben a témában ülést tartanak. Legutóbb arról döntöttek, ha az állam ad 
anyagi fedezetet -egyik fenntartó önkormányzatnak sem kell az állami támogatáson felül 
hozzájárulást fizetni az iskola működéséhez- át tudják vállalni a működtetést. Most már 
dönteniük kell. A dologi kiadásokhoz és a technikai dolgozók béréhez nem ad támogatást az 
állam, így nem marad más választás, mint fájó szívvel, de meg kell válniuk az intézménytől. 
Nagyon jó volt az együttműködés az iskolával, nem tudni, hogyan fog az intézmény a 
továbbiakban működni, vannak nyitott kérdések. Például mi lesz a melegítőkonyhával, ki 
viseli a rezsiköltséget, hiszen az étkeztetés továbbra is önkormányzati feladat marad.  Több 
polgármesterrel beszélt, valamennyien – még a jobb anyagi helyzetben levők is-  átadják az 
iskola működtetését az államnak.  
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Napirenddel kapcsolatban  hozzászólás nem hangzott el, Nagy Lászlóné polgármester 
szavazásra tette fel a Csány László Általános Iskola tagintézmény további működtetéséről 
való döntést a határozati javaslat szerint. 
 
 Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
  
 

49/2012. (XI.15.) sz.  Kt. határozat  
Zalacsány Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csány 
László Általános Iskola közoktatási  intézmény 2013. január 1. napjától 
történő működtetését az állami intézményfenntartó központ fenntartásába 
adja át, mivel a saját és átengedett bevételek terhére  a működtetést az 
államtól nem képes átvállalni.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó 
feladatokat hajtsa végre.  
Felelős: Nagy Lászlóné  polgármester 
Határid ő: 2012.december 31 
 
 Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
 

39/2012. (XI.15.) sz.  Kt. határozat  
Ligetfalva   Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csány 
László Általános Iskola közoktatási  intézmény 2013. január 1. napjától 
történő működtetését az állami intézményfenntartó központ fenntartásába 
adja át, mivel a saját és átengedett bevételek terhére  a működtetést az 
államtól nem képes átvállalni.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó 
feladatokat hajtsa végre.  
Felelős: Pereg Jánosné  polgármester 
Határid ő: 2012.december 31 
 
 
Almásháza   Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
  
 

41/2012. (XI.15.) sz.  Kt. határozat  
Almásháza  Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csány 
László Általános Iskola közoktatási  intézmény 2013. január 1. napjától 
történő működtetését az állami intézményfenntartó központ fenntartásába 
adja át, mivel a saját és átengedett bevételek terhére  a működtetést az 
államtól nem képes átvállalni.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó 
feladatokat hajtsa végre.  
Felelős: Németh Attila  polgármester 
Határid ő: 2012.december 31 
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Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
  
 

48/2012. (XI.15.) sz.  Kt. határozat  
Tilaj Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csány László 
Általános Iskola közoktatási  intézmény 2013. január 1. napjától történő 
működtetését az állami intézményfenntartó központ fenntartásába adja át, 
mivel a saját és átengedett bevételek terhére  a működtetést az államtól nem 
képes átvállalni.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó 
feladatokat hajtsa végre.  
Felelős: Senkó József polgármester 
Határid ő: 2012.december 31 
 
 
 
2./ Belső ellenőrzés biztosítása 2013. évtől 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester : A jövő évi átalakulások érintik a belső ellenőrzést is, amely 
változatlanul kötelező önkormányzati feladat marad. Eddig a ZalaKar munkaszervezete látta 
el a feladatokat, melyből 2012.december 31. napjával mind a négy önkormányzatnak ki kell 
lépni. Tilaj és Almásháza a zalaegerszegi járáshoz és a nagykapornaki hivatalhoz fog tartozni, 
amelynek a Söjtör székhelyű Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társulással van megállapodása, 
ezért Tilaj és Almásháza esetében ehhez a társuláshoz célszerű csatlakozni. Előzetes 
tájékoztatás alapján 85000 FT az önkormányzati hozzájárulás. 
Zalacsány és Ligetfalva a keszthelyi járáshoz fog tartozni, ahol járási szinten szervezik a 
feladatellátást, a kapott tájékoztató anyag szerint lakosságarányos a finanszírozás, 
Ligetfalvának 5000 FT körüli, Zalacsánynak 103000 Ft körüli összeggel kell hozzájárulni . 
Ismerteti a határozati javaslatokat, azok elfogadását javasolja. 
 
Hozzászólás nem hangzott el,  Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
  
 
50./2012. (XI.15.) sz. KT határozat 
Zalacsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi 
Innovációs Társulás Munkaszervezet által ellátott belső ellenőrzési társulásból 2012. 
december 31. napjával kilép.  
A képviselő-testület 2013. január  1. napjától csatlakozni kíván a Keszthely székhelyű 
belső ellenőrzési társuláshoz. A képviselő-testület a társulási megállapodásban 
foglaltakat elfogadja.  
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás aláírására , feladatellátáshoz szükséges 
hozzájárulás kifizetésére felhatalmazza a polgármestert. A képviselő-testület felhívja a 
körjegyzőt, hogy a társulásból való kilépésrőla határozati kivonat megküldésével a 
ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Munkaszervezetét (8790 Zalaszentgrót, Dózsa 
Gy. út 9.) értesítse 
Felelős: Nagy Lászlóné  polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző 
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Határid ő: 2012. december 31. 
 
Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
  
40./2012. (XI.15.) sz. KT határozat 
Ligetfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi 
Innovációs Társulás Munkaszervezet által ellátott belső ellenőrzési társulásból 2012. 
december 31. napjával kilép.  
A képviselő-testület 2013. január  1. napjától csatlakozni kíván a Keszthely székhelyű 
belső ellenőrzési társuláshoz. A képviselő-testület a társulási megállapodásban 
foglaltakat elfogadja.  
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás aláírására , feladatellátáshoz szükséges 
hozzájárulás kifizetésére felhatalmazza a polgármestert. A képviselő-testület felhívja a 
körjegyzőt, hogy a társulásból való kilépésrőla határozati kivonat megküldésével a 
ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Munkaszervezetét (8790 Zalaszentgrót, Dózsa 
Gy. út 9.) értesítse 
Felelős: Perge Jánosné  polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző 
Határid ő: 2012. december 31. 
 
Almásháza  Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
  
42./2012. (XI.15.) sz. KT határozat 
Almásháza  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi 
Innovációs Társulás Munkaszervezet által ellátott belső ellenőrzési társulásból 2012. 
december 31. napjával kilép.  
A képviselő-testület 2013. január  1. napjától csatlakozni kíván a Söjtör székhelyű 
Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társuláshoz ( 8897 Söjtör, Petőfi u. 2.)  A képviselő-testület 
a társulási megállapodásban foglaltakat elfogadja.  
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás aláírására , feladatellátáshoz szükséges 
hozzájárulás kifizetésére felhatalmazza a polgármestert. A képviselő-testület felhívja a 
körjegyzőt, hogy a társulásból való kilépésrőla határozati kivonat megküldésével a 
ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Munkaszervezetét (8790 Zalaszentgrót, Dózsa 
Gy. út 9.) értesítse 
Felelős: Németh Attila polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző 
Határid ő: 2012. december 31. 
 
Tilaj  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
  
 
49./2012. (XI.15.) sz. KT határozat 
Tilaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi Innovációs 
Társulás Munkaszervezet által ellátott belső ellenőrzési társulásból 2012. december 31. 
napjával kilép.  
A képviselő-testület 2013. január  1. napjától csatlakozni kíván a Söjtör székhelyű 
Közép-Zalai Belsőellenőrzési Társuláshoz ( 8897 Söjtör, Petőfi u. 2.)  A képviselő-testület 
a társulási megállapodásban foglaltakat elfogadja.  
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás aláírására , feladatellátáshoz szükséges 
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hozzájárulás kifizetésére felhatalmazza a polgármestert. A képviselő-testület felhívja a 
körjegyzőt, hogy a társulásból való kilépésrőla határozati kivonat megküldésével a 
ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Munkaszervezetét (8790 Zalaszentgrót, Dózsa 
Gy. út 9.) értesítse 
Felelős: Senkó József polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző 
Határid ő: 2012. december 31. 
 
 
 
3./ Magyar Vöröskereszt ellátási szerződés elfogadása 
 (Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet.  
Mind a négy önkormányzat a kötelezően ellátandó házi segítségnyújtást- és ehhez 
kapcsolódóan a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást- a MagyarVöröskereszttel láttatja el. A 
Magyar Vöröskereszt az új szabályozás miatt fel kell, hogy tüntesse a gondozotti létszámot a 
megállapodásban, ezért készültek az új megállapodások. A feladatellátásra a Vöröskereszt 
kapja az állami támogatást, amely mintegy 50 %-a lesz a kiadásoknak. A fennmaradó rész 
felét a Vörökereszt finanszírozza, a maradék körülbelül 60000 FT/gondozott pedig megoszlik 
a gondozott térítési díja és az Önkormányzat között. Zalacsányban nincs gondozott jelenleg, 
tehát kiadás sem fog jelentkezni. A megállapodás elfogadását javasolta. 
 
Hozzászólás nem hangzott el,  Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
51./2012. (XI.15.) sz. KT határozat 
Zalacsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 
Magyar Vörökereszt Zala Megyei Szervezete közötti, házi segítségnyújtás és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására vonatkozó ellátási szerződést a 
melléklet szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás aláírására , feladatellátáshoz szükséges 
hozzájárulás kifizetésére felhatalmazza a polgármestert  
Felelős: Nagy Lászlóné  polgármester 
Határid ő: 2012. november 30. 
 
Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
41./2012. (XI.15.) sz. KT határozat 
Ligetfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete közötti, házi segítségnyújtás és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására vonatkozó ellátási szerződést a 
melléklet szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás aláírására , feladatellátáshoz szükséges 
hozzájárulás kifizetésére felhatalmazza a polgármestert  
Felelős: Perge Jánosné  polgármester 
Határid ő: 2012. november 30. 
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Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
43./2012. (XI.15.) sz. KT határozat 
Almásháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a 
Magyar Vörökereszt Zala Megyei Szervezete közötti, házi segítségnyújtás és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására vonatkozó ellátási szerződést a 
melléklet szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás aláírására , feladatellátáshoz szükséges 
hozzájárulás kifizetésére felhatalmazza a polgármestert  
Felelős: Németh Attila  polgármester 
Határid ő: 2012. november 30. 
 
 
Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 
50./2012. (XI.15.) sz. KT határozat 
Tilaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Magyar 
Vörökereszt Zala Megyei Szervezete közötti, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás biztosítására vonatkozó ellátási szerződést a melléklet szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás aláírására , feladatellátáshoz szükséges 
hozzájárulás kifizetésére felhatalmazza a polgármestert  
Felelős: Senkó József polgármester 
Határid ő: 2012. november 30. 
 
 
Több napirendi pont nem volt, Nagy Lászlóné polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19 órakor berekesztette. 
 
 
     k.m.f. 
 
 
Nagy Lászlóné      Perge Jánosné  
Zalacsány Polgármestere                                        Ligetfalva Polgármestere 
 
 
 
Senkó József       Németh Attila  
Tilaj Polgármestere                                                   Almásháza Polgármestere  
 
 
    Dr. Prótár Henrietta 
    körjegyző 


