
 1 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat 
Képviselő-testületének  2013. január 19.-én 13 óra kezdettel megtartott rendkívüli 
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 
Rétiné Végh Katalin képviselő  
Stubics Imre képviselő  
Vajda Ildikó képviselő  
 
Ligetfalva  Önkormányzat részéről:  
Perge Jánosné polgármester  
Szabó László alpolgármester 
Galambos László képviselő  
 
Dr. Prótár Henrietta körjegyző tanácskozási joggal összes napirendhez 
 
 
Nagy Lászlóné  polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, 
hogy Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes- a 7 főből 5 fő jelen van.  
Perge Jánosné polgármester  köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, 
 hogy Ligetfalva  Önkormányzat Képviselő-testülete teljes létszámmal határozatképes. 
 
A Képviselő-testületek levezető elnöknek egyhangúlag Nagy Lászlóné polgármestert 
választották. 
 
Nagy Lászlóné polgármester : A rendkívüli ülés összehívására telefonon került sor 2013. 01. 
18.-ra, de az időjárás miatt mai napra halasztották.  
Nagy Lászlóné polgármester javaslatot tett a napirendre, Zalacsány Önkormányzat Képviselő-
testülete, Ligetfalva  Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendről szóló javaslatot 
egyhangúlag jóváhagyta. 
 
Napirend: 
 
1./ Közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozás 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
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Napirend tárgyalása: 
 
1./ napirend 
Közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozás 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester : A két önkormányzatnak nagyon gyorsan csatlakozni kell közös 
önkormányzati hivatalhoz, mivel Tilaj és Almásháza már januártól el akart menni 
Nagykapornakhoz, de addig nem tudnak,amíg Zalacsány nem csatlakozik közös hivatalhoz. 
Zalaapáti polgármesterével az októberben meghozott csatlakozási szándékról szóló döntés 
alapján többször egyeztettek, eddig nem sikerült megállapodni, mivel Zalaapáti polgármestere 
ragaszkodott ahhoz, hogy 2,2 főt kap Zalacsány a kirendeltségben, de ebből a jegyzőnek 3 
napot, az adósnak 2 napot hetente át kell járni Zalaapátiba dolgozni, ezt nem tudta elfogadni, 
ahogy a polgármester úr tárgyalási stílusát sem. A hasonló tapasztalatok miatt múlt hét 
csütörtökön Egeraracsa és Zalaszentmárton községek polgármestereivel egyeztető tárgyaláson 
voltak Sármelléken, ahol a három, közös hivatalt alkotó település polgármesterei voltak jelen 
és nagyon korrekt tájékoztatást adtak. Minderről Vincze Tibor polgármester úr másnap már 
értesült és felajánlotta, hogy 3,2 fő maradhat a zalacsányi kirendeltségen, ebből 2,2 fő után 
kapnak finanszírozást, a 3. fő bérét kifizetik, de az állami támogatás fennmaradó része 
Zalaapátiban marad. E hét keddi napján részt vettek Perge Jánosné polgármesterrel a Dióskál, 
Egeraracsa, Zalaszentmárton együttes ülésén, ahol Dióskál polgármestere úgy tájékoztatta a 
képviselőket Zalaapáti ajánlatáról, hogy 3 dolgozó marad a dióskáli kirendeltségen , a 4. 
személyt Zalaapáti átveszi, de csak akkor, ha Zalacsány is csatlakozik. Ezen kívül 2 
aljegyzőre tett ígéretet Zalaapáti, holott állásfoglalás van arról, hogy csak egy lehet. Ami még 
elgondolkodtató, hogy négy fogadó település van, és ezt az ajánlatot csak Zalaapáti tette. 
Dióskál ráér március 1.-től csatlakozni, valószínű, hogy nem fognak gyorsan döntést hozni, de 
csak akkor jár a további két személy után többletfinanszírozás, ha Zalacsány is csatlakozik 
Zalaapátihoz.Hiába kért többször számszaki kimutatást Zalaapátitól, nem voltak hajlandók 
adni, így a finanszírozás lényegében ismeretlen. Vincze polgármester úr levele nem is 
egyértelmű a finanszírozás tekintetében, számítás nélkül nem elfogadható. Ismerteti a levelet: 
 
Zalaapáti Község Polgármesterétől 

8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. 

 

Zalacsány Község Polgármesterének 

Ligetfalva Község Polgármesterének 

 

Székhelyén 

 

Tisztelt Polgármester Asszonyok! 

 

A közös önkormányzati hivatal kialakítása tárgyában Zalaapáti Önkormányzata képviseletében kijelentem az 

alábbiakat: 

 

1./ Zalaapáti községben kialakítandó közös hivatal  (9 település) elismert létszámkeretéből a Zalacsányi 

Körjegyzőség részére 3,2   fő létszámkeretet biztosítunk a fenntartó önkormányzatok részére (Zalacsány, 

Ligetfalva). 

 

3./ Kérjük továbbá, hogy a létrejövő Zalacsányi Kirendeltség vezetője dr. Prótár Henrietta legyen aljegyzői 
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kinevezéssel, teljes körű felelősség vállalásával. 

 

A kirendeltség költségeinek finanszírozása 100 %-ban Zalacsány és Ligetfalva Önkormányzatait terhelje. 

 

Zalaapáti, 2013. január 17. 

Tisztelettel: Vincze Tibor 

        polgármester 

 
Nagy Lászlóné polgármester : Sármellék részéről számszaki kimutatást kaptak, a három 
fogadó településnek az volt a feltétele, hogy ne járjanak anyagilag rosszabbul a csatlakozás 
után. Mivel jelenleg 9,55 főre kapnak finanszírozást, Zalacsány és Ligetfalva csatlakozása 
esetén 11, 45 főre, a csatlakozás miatti bevétel kiesést- mintegy 2,3 millió forintot- ennek a 
két Önkormányzatnak meg kell részükre fizetni.  A kirendeltségben 3,2 fő maradna, a 4. 
személy Zalacsány Önkormányzathoz kerülne át, így semmi feladatot nem kellene átadni, 
minden változatlanul működne tovább. Sármellék az alapító okiratot és társulási 
megállapodását is átküldte tájékoztatás céljából a számítás mellé. Személy szerint nem tud 
olyan döntést támogatni, ami mellett nincs pénzügyi kimutatás. Ismertette a Sármellék által 
küldött anyagot: 
 
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal    
Költségvetés tervezet     
       
Közös hivatal         2013.  bevétel      3 települ éssel      
      Ft 
9,55 fő     12 hóra SM-SZTGYV-ZV   43739000 
 Bérkompenzáció    1260993 
Összesen:     44999993 
       
Közös hivatal         2013.  bevétel      5 települ éssel      
       
9,55 fő     1 hóra SM-SZTGYV-ZV   
11,45 fő   11 hóra SM-SZTGYV-ZV-ZCS-LF  

 

51715833 
 Bérkompenzáció    1382743 
      53098576 
       
Bevételi többlet csatlakozás miatt:   8098583 
       
Csatlakozó települések  várható kiadásai a közös hi vatalnál:  
 Személyi kiadások    7714471 
 M.adókat terhel ő járulékok   1861169 
 Dologi kiadások    712700 
  Összesen:    10288340 
       
       
Hiány:      2189757 

 
 
Nagy Lászlóné polgármester :  Kéri a képviselők  véleményét. 
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Perge Jánosné polgármester : Mikor először tárgyaltak Zalaapátival, mind a 9 polgármester ott 
volt. A fogadó települések polgármesterei közölték velük, hogy befogadják ezt az 5 falut, de 
ez eddig a nyugalom szigete volt, 2 órán keresztül lényegében erről beszéltek. Sármelléken a 
polgármesterek azt mondták, nagyon szívesen fogadják őket,de ráfizetni nem 
akarnak,ugyanakkor nem kötik meg, hogyan akarja elláttatni a feladatot ez a két település. 
 
Nagy Lászlóné polgármester : Idén 14,8 millió Ft az állami támogatás, a dologi kiadás 
mindkét esetben Zalacsány Önkormányzatát terhelné. Sármellék hétfőn fog  együttes ülésen 
dönteni arról, hogy fogadja ezt a két települést 
 
Gondos József alpolgármester: Sármellékhez való csatlakozást támogatja, fizetni mindenhol 
kell, viszont a sármelléki polgármestert ismeri, csak jót tud róla mondani. 
 
Vajda Ildikó képviselő : Egyetért az alpolgármesterrel. 
 
Nagy Lászlóné polgármester : Zalaapátival az a gond, hogy nincs garancia a polgármester úr 
ajánlatára. Horváth Rudolf képviselő az időjárás miatt nem tudott eljönni, de a tájékoztatást 
megkapta és Sármelléket támogatja. 
 
A Képviselő-testületek egyhangúlag a Sármelléki közös hivatalhoz való csatlakozást 
támogatták. Nagy Lászlóné polgármester szavazásra tette fel a Sármelléki Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz való csatlakozást 2013.02.01. napjától, egyidejűleg a Zalaapáti 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz való csatlakozás visszavonását javasolta. 
 
Zalacsány Önkormányzat  Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
 
1/2013. (I.19.) sz. KT határozat 
a.)Zalacsány község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 85. §-ában meghatározottak 
szerinti közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló szándékát, mely szerint 
2013.02.01. napjától a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalhoz kíván csatlakozni.  
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy Sármellék Önkormányzat , Szentgyörgyvár 
Önkormányzat és Zalavár Önkormányzat részére a közös önkormányzati hivatalhoz 
való csatlakozása miatti bevétel kiesést a közös önkormányzati hivatalhoz való 
finanszírozás során teljes mértékben megtéríti. 
b.) Zalacsány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalaapáti székhelyű 
közös önkormányzati hivatalhoz való csatlakozási szándékáról szóló 46/2012.(X.26.) sz. 
KT határozatát visszavonja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási egyeztetés 
lebonyolítására és a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás soron kívüli 
előkészítésére. 
Határid ő: 2013.01.31. 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester   
 
Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete  3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1/2013. (I.19.) sz. KT határozat 
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a.)Ligetfalva község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 85. §-ában meghatározottak 
szerinti közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló szándékát, mely szerint 
2013.02.01. napjától a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalhoz kíván csatlakozni.  
 
 
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy Sármellék Önkormányzat , Szentgyörgyvár 
Önkormányzat és Zalavár Önkormányzat részére a közös önkormányzati hivatalhoz 
való csatlakozása miatti bevétel kiesést a közös önkormányzati hivatalhoz való 
finanszírozás során teljes mértékben megtéríti. 
b.) Ligetfalva  község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalaapáti székhelyű 
közös önkormányzati hivatalhoz való csatlakozási szándékáról szóló 38/2012.(X.26.) sz. 
KT határozatát visszavonja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási egyeztetés 
lebonyolítására és a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás soron kívüli 
előkészítésére. 
Határid ő: 2013.01.31. 
Felelős: Perge Jánosné  polgármester   
 
Több napirendi pont nem volt, Nagy Lászlóné polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 14 órakor berekesztette. 
 
 
     k.m.f. 
 
 
Nagy Lászlóné      Perge Jánosné  
Zalacsány Polgármestere                                        Ligetfalva Polgármestere 
 
 
   Dr. Prótár Henrietta 
    körjegyző 


