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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének , Almásháza Önkormányzat 
Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva 
Önkormányzat Képviselő-testületének  2012. október 26.-án 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 épviselő  
Rétiné Végh Katalin képviselő  
Stubics Imre képviselő  
 
 
Almásháza Önkormányzat részéről: 
Németh Attila  polgármester  
Udvari József alpolgármester   
 
Tilaj Önkormányzat részéről: 
Senkó József polgármester  
Mersei Jenő képviselő  
Varga József képviselő  
 
Ligetfalva  Önkormányzat részéről:  
Perge Jánosné polgármester  
Szabó László alpolgármester 
 Galambos László képviselő  
 
Dr. Prótár Henrietta körjegyző tanácskozási joggal összes napirendhez 
Dr. Horváth István rendőr alezredes tanácskozási joggal 1. napirendhez 
Kövér Miklós körzeti megbízott tanácskozási joggal 1. napirendhez 
Kozma István őrsparancsnok tanácskozási joggal 1. napirendhez 
 
Nagy Lászlóné  polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, 
hogy Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes- a 7 főből 5 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.   
Perge Jánosné polgármester  köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, 
 hogy Ligetfalva  Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes a 3 főből 3 fő jelen van.   
Senkó József polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, 
hogy Tilaj  Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes- az 5 képviselőből 3 fő jelen 
van.  



 2 

  
 
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./ Közbiztonsági fórum 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Horváth István alezredes 
 
2./ Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2012. III. negyedéves 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés ) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
3./Körjegyzőség 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés ) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
4./ ZALAISPA Társulási Megállapodás  és Alapító Okirat módosítás elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
5./ Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése ügyében állásfoglalás 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./ Napirend 
Közbiztonsági fórum 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Horváth István alezredes 
 
Nagy Lászlóné polgármester: Köszöntötte a rendőrség képviselőit, felkérte dr. Horváth István 
alezredes urat a közbiztonsági fórum megtartására. 
 
Dr. Horváth István alezredes: Köszöntötte a megjelenteket. 2012. április 1.-je óta megbízott 
kapitányként vezeti a Keszthelyi Rendőrkapitányságot, dr. Valter Fülöp rendőrfőkapitány  a 
körzethez tartozó 52 települést megkereste és megkérte a véleményüket mielőtt végleges 
megbízást kapna. Megragadja az alkalmat a személyes bemutatkozásra. A 
Belügyminisztérium és a rendőrség vezetése utasította őket, hogy minden településen kerüljön 
sor a közbiztonsági fórum megtartására, nem a vezetőség akarja megmondani, hogyan 
működjön a rendőrség, ez az állampolgárok és azok közösségének joga.  Az elmúlt fél évben  
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megismerte a kollégákat és a területet, jól működő kapitányságot örökölt, de mindig van 
lehetőség fejlődni. Ez a térség az országban közbiztonsági szempontból nagyon jó helyzetben 
van, a lopás és garázdaság a jellemzően elkövetett bűncselekmény. Létszám- és 
forrásfejlesztés nem várható , szervezeti átalakítás volt és lesz is. Zalacsány és Ligetfalva 
marad a keszthelyi kapitányság területén, Tilaj és Almásháza Zalaegerszeghez fog kerülni, de 
mind a négy település kikerül a zalaszentgróti rendőrőrs területéről. A zalaszentgróti őrs mind 
létszámban, mind technikai eszközben alultervezett, ez hosszú távon közbiztonsági 
problémákhoz vezet. A tervek szerint a járőr létszám a duplájára nőne, a körzeti megbízotti 
létszám maradna, hiszen a körzetben idegenforgalommal érintett települések is vannak. A 
fórum kapcsán szeretné, ha felszínre kerülnének olyan problémák, amiről eddig nem volt 
tudomásuk. Elkötelezettek a problémák megismerésében és megoldásában. Az állomány 
fiatal, évtizedekig helyben szolgálhatnak, fejlődni tudnak. Az Önkormányzatok szervezéssel 
és anyagi erőforrással, a polgárőrségek együtt járőrözéssel tudják a munkájukat segíteni. 
Várja a véleményeket, kritikákat. 
 
Nagy Lászlóné polgármester : Köszönik az értékes tájékoztatót. Zalacsány a zalaszentgróti 
őrshöz tartozik, elégedettek a munkájukkal, csak azt kifogásolnák, hogy nincs a községben 
állandó rendőri jelenlét. Több alkalommal, mikor kellett volna jönni a körzeti megbízottnak, 
máshova – pl. Türjére- kellett mennie. Kérésük az, hogy a körzeti megbízott több időt töltsön 
el a településen, visszatartó erő lenne a jelenléte. Zalacsány januártól a keszthelyi 
kapitánysághoz tartozik, tájékoztatást szeretne kérni, hogy ki lesz a körzeti megbízott.  
 
Dr. Horváth István alezredes: Ezt az állománytábla szabályozza, szerette volna revízió alá 
venni némelyik őrs létjogosultságát, de falakba ütközött. A cél, hogy a legkisebb 
közösségeknek is kell védelmet kapniuk, az aránytalanságok miatt áttekintette a szervezeti 
felépítést és terheltség szempontjából a személyi állományt. Az állománytáblát 
felterjesztették, már vissza kellett volna kapniuk. Zalaszentgrótra  6 főt terveztek, az összes 
körzeti megbízott nagyrészt a szolgálati helyén dolgozna. Amint az állománytábla 
visszaérkezik, azonnal tájékoztatja a településeket. Kövér Miklós szeret az őrsön dolgozni, a 
zalacsányi körzeti megbízott viszont a keszthelyi kapitányság alá fog tartozni. Ha Kövér 
Miklós elfogadja, szeretné, ha itt maradna. A bűnmegelőzés olcsóbb, mint a bűnüldözés. Ha 
igény van rá, szívesen tartanak bűnmegelőzési fórumot a lakosság számára. 
 
Németh Attila polgármester : Almásháza község szeretné megköszönni a rendőrség munkáját. 
 
Senkó József polgármester : Tilaj község is szeretné megköszönni a rendőrség eddigi 
munkáját. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Nagy Lászlóné polgármester megköszönte dr. Horváth 
István alezredes tájékoztatóját. 
 
Dr. Horváth István, Kövér Miklós és Kozma István 18 óra 40 perckor távoztak. 
 
 
2. Napirend 
Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2012. évi III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
 (Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester :  Az írásbeli előterjesztést valamennyi képviselő megkapta, kéri 
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az észrevételeket, javaslatokat. Az intézmény gazdálkodása a költségvetésben elfogadottal 
szerint történt, az év végi elszámolásban beépítésre kerül majd a kettő GYES-ről visszatérő és 
közalkalmazotti jogviszonyát megszüntető pedagógus bére, mivel a szabadságokat ki kellett 
fizetni ez 2,7 millió forint többletkiadást jelentett. Reméli, hogy Ligetfalvának és Tilajnak 
nem kell majd emiatt többlet hozzájárulást fizetni. 
 
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a Csány László Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda 2012. évi III. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását, a 
költségvetés végrehajtását.   
 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
41/2012. ( X. 26.) sz. KT határozat 
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Csány László Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda 2012. év III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 
mellékletnek  megfelelően elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, 
hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határid ő : folyamatos 
Felelős: Kópicz Csaba intézményvezető 
 
Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete 2  igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
36/2012. ( X. 26.) sz.  KT határozat 
Almásháza község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Csány László Általános Iskola 
és Napköziotthonos Óvoda 2012. év III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 
mellékletnek  megfelelően elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, 
hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határid ő : folyamatos 
Felelős: Kópicz Csaba intézményvezető 
 
Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
33/2012. ( X. 26.) sz. KT határozat 
Ligetfalva község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Csány László Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda 2012. év III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 
mellékletnek  megfelelően elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, 
hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határid ő : folyamatos 
Felelős: Kópicz Csaba intézményvezető 
 
Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag  az alábbi határozatot 
hozta: 
 
40/2012. ( X. 26.) sz. KT határozat 
Tilaj község Önkormányzat Képviselő-testülete a  Csány László Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda 2012. év III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 
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mellékletnek  megfelelően elfogadja. A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, 
hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határid ő : folyamatos 
Felelős: Kópicz Csaba intézményvezető 
 
3. Napirend 
Zalacsány- Ligetfalva-Almásháza-Tilaj község Körjegyzősége 2012. évi III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 
 (Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester :  Az írásbeli előterjesztést valamennyi képviselő megkapta, kéri 
az észrevételeket, javaslatokat. A Körjegyzőség december 31. napjával megszűnik, jelen 
állapot szerint kirendeltség marad. 2 fő- Hencsei Istvánné és Pintér Zsuzsanna-  a járáshoz 
kerül, elméletileg nem kell senkit elbocsátani, de végleges számok a zárszámadásnál lesznek. 
Varga Henrietta átkerül a postához, a többiek remélhetőleg a kirendeltségen fognak dolgozni. 
Két iroda bútorzatát és számítógépeit átadták a járási hivatalhoz.  
 
Napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a Körjegyzőség 2012. évi III. negyedévi 
gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását.  Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2012. (X.26.) sz.  KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a  Zalacsány-Almásháza-Ligetfalva-Tilaj   
községek Körjegyzősége 2012. év III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 
mellékletnek megfelelően elfogadja. A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a 
költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határid ő : folyamatos 
Felelős: dr. Prótár Henrietta körjegyző 
 
 Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
37/2012. ( X.26.) sz.  KT határozat 
Almásháza  Önkormányzat Képviselő-testülete a  Zalacsány-Almásháza-Ligetfalva-Tilaj   
községek Körjegyzősége 2012. év III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 
mellékletnek megfelelően elfogadja. A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a 
költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határid ő : folyamatos 
Felelős: dr. Prótár Henrietta körjegyző 
 
 
Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
34/2012. ( VIII.29.) sz.  KT határozat 
Ligetfalva  Önkormányzat Képviselő-testülete a    Zalacsány-Almásháza-Ligetfalva-
Tilaj   községek Körjegyzősége 2012. év III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót 
a mellékletnek megfelelően elfogadja. A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a 
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költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határid ő : folyamatos 
Felelős: dr. Prótár Henrietta körjegyző 
 
Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag  az alábbi határozatot 
hozta: 
 
41/2012. ( X.26.) sz.  KT határozat 
Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete a  Zalacsány-Almásháza-Ligetfalva-Tilaj   
községek Körjegyzősége 2012. év III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 
mellékletnek megfelelően elfogadja. A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a 
költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határid ő : folyamatos 
Felelős: dr. Prótár Henrietta körjegyző 
 
 
4./ napirend 
 ZALAISPA Társulási Megállapodás  és Alapító Okirat módosítás elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
Nagy Lászlóné  polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a ZALAISPA 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának és a ZALAISPA Zrt. Alapító 
Okiratának módosítását. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, Nagy Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a ZALAISPA 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 
 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

43/2012.(X.26.) 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 szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határid ő: 2012. november 25. 
Felelős: Nagy Lászlóné  polgármester 
 
 
Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

42/2012.(X.26.) sz. KT határozat 

Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence 
Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött 
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Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) 
módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határid ő: 2012. november 25. 
Felelős: Senkó József   polgármester 
 
Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

35/2012.(X.26.) sz. KT határozat 

Ligetfalva  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 szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határid ő: 2012. november 25. 
Felelős: Perge Jánosné   polgármester 
 
 
Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 

38/2012.(X.26.) sz. KT határozat 

Almásháza  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 szerkezetben foglalt Társulási Megállapodását 
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 

Határid ő: 2012. november 25. 
Felelős: Németh Attila   polgármester 
 
Hozzászólás nem hangzott el, Nagy Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a ZALAISPA 
Zrt. Alapító Okiratának módosítását. 
 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

44/2012.(X.26.) sz. KT határozat 

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a ZALAISPA Zrt. Alapító Okiratának 
módosítását jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Nagy Lászlóné  polgármester 
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Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

43/2012.(X.26.) sz. KT határozat 

Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete a ZALAISPA Zrt. Alapító Okiratának 
módosítását jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Senkó József   polgármester 
 
Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

36/2012.(X.26.) sz. KT határozat 

Ligetfalva  Önkormányzat Képviselő-testülete a ZALAISPA Zrt. Alapító Okiratának 
módosítását jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Perge Jánosné   polgármester 
 
 
Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 

39/2012.(X.26.) sz. KT határozat 

Almásháza  Önkormányzat Képviselő-testülete a ZALAISPA Zrt. Alapító Okiratának 
módosítását jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Németh Attila   polgármester 
 
 
5./napirend 
 Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése ügyében állásfoglalás 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
Nagy Lászlóné polgármester :  Meglepetés volt dr. Horváth István megjelenése, előzetesen a 
rendőrség úgy tájékoztatta az Önkormányzatokat, hogy a fórum megtartására a zalaszentgróti 
őrsről jön az őrsparancsnok. Így legalább személyesen is megismerhették, javasolja, hogy 
támogassák kinevezését. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
45/2012.(X.26.) sz. KT határozat 
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja dr. Horváth István 
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rendőr alezredes kinevezését a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetésére. A Képviselő-
testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 
44/2012.(X.26.) sz. KT határozat 
Tilaj község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja dr. Horváth István rendőr 
alezredes kinevezését a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetésére. A Képviselő-testület 
felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Senkó József  polgármester  
 
 
Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
  
37/2012.(X.26.) sz. KT határozat 
Ligetfalva  község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja dr. Horváth István 
rendőr alezredes kinevezését a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetésére. A Képviselő-
testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Perge Jánosné polgármester  
 
Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
40/2012.(X.26.) sz. KT határozat 
Almásháza  község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja dr. Horváth István 
rendőr alezredes kinevezését a Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetésére. A Képviselő-
testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Németh Attila polgármester  
 
Több napirendi pont nem volt, Nagy Lászlóné  polgármester megköszönte a megjelenést 
és az együttes ülést 19 órakor berekesztette. 
 
 
Nagy Lászlóné      Perge Jánosné  
Zalacsány Polgármestere                                        Ligetfalva Polgármestere 
 
 
 
Senkó József       Németh Attila  
Tilaj Polgármestere                                                   Almásháza Polgármestere  
 
 
    Dr. Prótár Henrietta 
    körjegyző 


