
Jegyzőkönyv 
 
Zalacsány község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én 16,00 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Képviselő-testületi ülés helye:     Önkormányzat hivatalos helyisége 
                                                    8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. 
 
Jelen vannak: 
Nagy Lászlóné  polgármester  
Gondos József alpolgármester 
Rétiné Végh Katalin képviselő  
Cigli Ferenc képviselő  
 
  Dr. Prótár Henrietta körjegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez 
 
Nagy Lászlóné polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, 
megállapította Képviselő-testület határozatképességét, majd javaslatot tett az ülés 
napirendjére. A rendkívüli ülést a csatornaszolgáltatás támogatásra kiírt pályázat benyújtása 
indokolja . 
 
Képviselő-testület a javaslattal egyetértve, egyhangúan ülésének napirendjét az alábbiak 
szerint állapította meg: 
 
Napirend: 
 
1./ Lakossági csatornaszolgáltatás 2012. évi támogatása 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő. Nagy Lászlóné polgármester  

 
2./ Horváth Jenő képviselő temetése 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
1./ Lakossági csatornaszolgáltatás 2012. évi támogatása 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő. Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
Nagy Lászlóné polgármester : Lehetőség van idén is a lakossági csatornaszolgáltatás 
díjtámogatás pályázat benyújtására, melynek ismerteti a feltételeit, a támogatás benyújtását 
javasolja. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyet értett és 4 igen 
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2012.(IV.10.)sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági csatornaszolgáltatás 
meghatározott díjtétel feletti támogatásának feltételeit megismerte, egyetért a 
támogatási igény benyújtásával, az abban meghatározott fajlagos költség ráfordítási 



adatait – a 2012. évi  közműves szennyvíztisztítás és kezelés díjából az elismert fajlagos 
költség nettó 940,1 Ft/m3, a 2012. évi  közműves ivóvíz díjából az elismert fajlagos 
költség nettó 366,7 Ft/m3- elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat támogatási 
igényének a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz történő benyújtásra. 
Határid ő: 2012. április 15. 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
2./ Horváth Jenő képviselő temetése 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester : Mindenki előtt ismeretes az a tény, hogy Horváth Jenő 
képviselő  2012. március 7.-én váratlanul elhunyt. A Képviselő-testület valamennyi tagjával 
még ezen a napon telefonon egyeztetett, hogy az Önkormányzat saját halottjának tekinti a 
képviselőt és vállalja a temetés költségeit. Javasolja a megbeszéltek szerint a Képviselő-
testületnek, hogy  az önkormányzat tekintse saját halottjának és a temetési költséget vállalja át 
a családtól. Ezt az indokolja, hogy 4 cikluson keresztül volt képviselője Zalacsány községnek, 
nagyon sok feladatot oldott meg,  mindig a település fejlődését, a közösség jólétét tartotta 
legfontosabbnak, ezért dolgozott szívvel-lélekkel. Kéri a képviselők véleményét, 
hozzájárulását. 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2012.(IV.10.)sz. KT határozat 
Zalacsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2012. 
március 7-én elhunyt Horváth Jenő képviselőt az önkormányzat saját halottjának 
tekinti és az eltemettetése költségét  - 192.945 Ft - átvállalja. A Képviselő-testület a 
költség kifizetését jóváhagyja. A Képviselő-testület az elhunyt képviselő hamvainak 
elhelyezéséhez családja részére urnasírhelyet biztosít 25 év időtartamra.  

 
A Képviselő-testület felkéri Nagy Lászlóné polgármestert, hogy a határozatból adódó 
feladatokat hajtsa végre . 
 
Felelős: Nagy Lászlóné  polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a rendkívüli 
ülést 16 óra 25 perckor berekesztette. 
 
 
     k.m.f. 
 
Nagy Lászlóné      dr. Prótár Henrietta 
Polgármester      körjegyző 
 


