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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Zalacsány község Önkormányzat   Képviselő-testületének 2012. november 30.-
án 18 óra  kezdettel megtartott  üléséről 
 
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány , Zrínyi u. 6.)   
 
Jelen vannak: 
Nagy Lászlóné  polgármester  
Gondos József alpolgármester 
Rétiné Végh Katalin képviselő  
Horváth Rudolf képviselő  
Stubics Imre képviselő  
Vajda Ildikó képviselő  
  
Dr. Prótár Henrietta körjegyző tanácskozási joggal összes napirendhez 
 
Nagy Lászlóné  polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, 
hogy Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete – mivel a 7 tagú Képviselő-testületből 5 
képviselő jelen van- határozatképes. Javaslatot tett a napirendre, a Képviselő-testület a 
napirendről szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyta. 
 
Napirend: 
  
1./ Zalacsány község  Önkormányzat  2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadása, a 2012. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
2./ 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester   
 
3./Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
(Írásbeli előterjesztés)  
Előterjesztő: Nagy Lászlóné  polgármester  
 
4. / Mozgókönyvtári ellátási szerződés elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
5./ Vegyes ügyek 
 
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./ Zalacsány Önkormányzat 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadása, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné  polgármester  



 2 

 
Nagy Lászlóné  polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, az 
Önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását javasolta. Az 
Önkormányzat takarékos gazdálkodását mutatja, hogy 30 millió forint volt a számlákon 
szeptember 30.-án. 
 
Gondos József alpolgármester: A hitelt kifizeti az állam? 
 
Nagy Lászlóné polgármester : December 28.-án kifizeti az állam, már az utolsó 
kamattörlesztést sem kell kifizetni. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
52/2012.(XI.30.) sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót a mellékletnek megfelelően elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat 
hajtsa végre. 
Határid ő: szöveg szerint 
Felelős: Nagy Lászlóné  polgármester  
 
 
Határozathozatalt követően Nagy Lászlóné polgármester ismertette az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetési rendeletének módosítását. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta 
a  
 

20/2012. (XII.03.) önkormányzati rendelete 
Zalacsány község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5./2012.(II.16.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 
 
2./ 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné  polgármester  
 
Nagy Lászlóné  polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési koncepcióját. Számítást nem tudtak készíteni, mert nincs elfogadott 
költségvetési törvény.  Ha 2014.-ben jól áll anyagilag az Önkormányzat , szeretné visszavenni 
az iskolát működtetésre. 
 
Hozzászólás nem  hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
53/2012.( XI.30.) sz. KT határozat 

Zalacsány község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. 
évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az 
alábbiak szerint elfogadja: 
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1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – 

egyensúlyának megteremtése és megtartása. A költségvetési terv összeállításánál 
alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.  

 
2. A 2013. évi költségvetésbe be kell építeni, a 2012. költségvetési év során vállalt, a 

2013. évi költségvetést terhelő kötelezettségeket.  
 

3. Törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani 
a és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A közmű 
költségek tervezésénél a 2012. évi tényleges teljesítést lehet figyelembe venni.  

 
 

4. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra 
nem csoportosíthatók át. Felhalmozás célú bevételek csak felhalmozási 
kiadásokra fordíthatók.  
 

5. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves 
kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 
 

6. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok 
értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása.  
 

A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy gondoskodjon a költségvetési 
egyeztető tárgyalások lebonyolításáról. 
 
Felelős: Nagy Lászlóné  polgármester  
             Dr. Prótár Henrietta körjegyző 
 

 
3./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné  polgármester  
 
Nagy Lászlóné  polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, a határozati 
javaslat elfogadását javasolta. December 15-e munkanap, az idei utolsó testületi ülést előtte 
megtartják. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
54/2012. ( XI.30.) sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 15.-én 17 óra  kezdettel 
közmeghallgatást ( falugyűlést ) tart. 
A közmeghallgatás helye: Közösségi Ház nagyterme ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. ) 
A közmeghallgatás napirendje: 
1./ Tájékoztató Zalacsány Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, az Önkormányzat 
2013. évi működési-fejlesztési terveiről 
2./ Közérdekű bejelentések, javaslatok 
A közmeghallgatásról  a lakosságot 2012. december 12. napjáig postaládába helyezett 
meghívóval értesíti a Képviselő-testület . 
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A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt,  hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa 
végre. 
Határid ő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Prótár Henrietta körjegyző 
 
4./ Mozgókönyvtári ellátási szerződés elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné  polgármester  
 
Nagy Lászlóné  polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, a 
könyvtárellátási szerződés elfogadását javasolta. Eddig a keszthelyi könyvtár látta el a 
feladatokat, de a törvény változása miatt csak a megyei könyvtárral lehet az ellátási szerződést 
megkötni. Valószínűleg a megyei könyvtár szerződést köt a keszthelyi könyvtárral és 
továbbra is ők látják el valójában a feladatot.Idén 437 eFt-ot kaptak támogatást a könyvtárhoz, 
talán jövőre is megkapja ezt az összeget az Önkormányzat. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett és 5 igen  szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
55/2012. (XI.30.) sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat  Képviselő-testülete a  Képviselő-testülete a Muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. tv. 64. §-ában előírt települési könyvtári ellátást 2013. január 1-től a zalaegerszegi 
Deák Ferenc megyei Könyvtár által biztosítja határozatlan időre. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Deák Ferenc megyei 
Könyvtárral kösse meg a könyvtárellátási szerződést, és a szerződés egy példányát 
küldje meg a ZalA–KAR Térségi Innovációs Társulás Munkaszervezetének. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Vegyes ügyek 
a.)Karácsonyi csomag 
 
Nagy Lászlóné  polgármester : A korábbi évekhez hasonlóan idén is betervezték a karácsonyi 
csomagot a község lakóinak, a költségvetésben ezt a keretet elkülönítette a Képviselő-testület. 
A nyugdíjasok, 3 gyermeket nevelők és a gyermeküket egyedül nevelők részére adnának 
csomagot. 150 csomagra lesz szükség, javasolja, hogy a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően a karácsonyi ünnepekre tekintettel az Önkormányzat ajándékcsomagot nyújtson a 
községben élő  rászoruló családok  részére 1600 Ft/család  értékben.  
 
A Képviselő-testület a polgármester  javaslatával egyet értett és 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
56/2012. (XI.30.) sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a községben élő nyugdíjban részesülő 
személyek, legalább 3 gyermeket nevelő családok, gyermeküket egyedül nevelő 
személyek  részére – jegyzőkönyv melléklete szerinti jogosultak- a karácsonyi ünnepekre  
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tekintettel 1600 Ft/ család értékű ajándékcsomagot biztosít. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat 
hajtsa végre. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat 
hajtsa végre. 
Határid ő: 2012. december 23. 
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       körjegyző 
 
 
 

 

 


