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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének  2012. december 15.-én 16 óra 
kezdettel megtartott üléséről 
 
Az ülés helye: Közösségi Ház nagyterme ( 8782 Zalacsány , Zrínyi u. 6.) 
  
Nagy Lászlóné  polgármester  
Gondos József  alpolgármester 
Horváth Rudolf képviselő 
Rétiné Végh Katalin képviselő  
Stubics Imre 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 jelen van. 
 
Javaslatot tett a napirendre, a Képviselő-testület a napirendről szóló javaslatot  egyhangúlag 
jóváhagyta. 
 
Napirend: 
1./ Körjegyzőség 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Prótár Henrietta körjegyző 
 
2./ Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné     polgármester   
 
3./  Hulladékszállítás 2013. évi díjának elfogadása 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné   polgármester  
 
4./ Zalacsányi Csány László Óvoda Alapító Okirat és Társulási Megállapodás módosítás 
elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné  polgármester  
 
5./ Vagyongazdálkodási terv elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné  polgármester  
 
6./ Fogorvosi ügyelet biztosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné  polgármester  
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7./ Háziorvos feladat-ellátási szerződés módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
8./ Szociális és gyermekjóléti feladat ellátására vonatkozó megállapodás elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
9./ Körjegyzőség átszervezése 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
10./ Ügyrendi Bizottság és Szociális Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló, a 
polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: bizottsági elnökök 
 
1./ Körjegyzőség 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) 
Előterjesztő: dr. Prótár Henrietta körjegyző 
 
Dr. Prótár Henrietta körjegyző: Írásbeli előterjesztésnek  megfelelően ismertette napirendet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 
59/2012.(XII.15.) sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót  a mellékletnek megfelelően elfogadja. 
A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa 
végre. 
Határid ő: szöveg szerint  
Felelős: dr. Prótár Henrietta körjegyző  
 
2./ Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester   
 
Nagy Lászlóné  polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, a rendelet 
elfogadását javasolta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az 
 
                                     Átmeneti gazdálkodásról szóló 

21/2012.(XII. 17.) önkormányzati rendeletet                                         
                                    ( A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
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3./ Hulladékszállítási díj elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz  csatolva) 
Előterjesztő:Nagy Lászlóné  polgármester  
 
Nagy Lászlóné  polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet.  
Nem tudja támogatni a hulladékszállítási díj ilyen mértékű emelését, ezt a szolgáltatóval is 
közölte. 32.849 FT lenne háztartásonként az éves díj, ezt a lakosság nem tudja kifizetni. Nem 
lehet elfogadni, hogy 4400 FT-ról 6000 FT-ra emelkedjen az alapdíj, ha a szolgáltató erről 
lemond, 4,2 % díjemelést el lehet fogadni. Ha nem fogadják el az emelést, a különbözetet az 
Önkormányzatnak kellene kifizetni, ezt sem tudják felvállalni. Javasolja, hogy december 
végén térjenek erre vissza, a Képviselő-testület hozzon határozatot arról, hogy az alapdíj 4400 
FT+ÁFA mértékéről és a díj 4,2 % emelésről tárgyaljanak a szolgáltatóval. 
 
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett és 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
60/2012. (XII.15.) sz. KT határozat 
a.) Zalacsány  Önkormányzat Képviselő-testülete a Saubermacher Pannonia Kft. által 
2013. évre tett , hulladékszállítási díjra vonatkozó ajánlatát nem fogadja el. 
b.) A Képviselő-testület az ajánlatot elfogadhatónak tartja  amennyiben  a 
hulladékkezelési díj mértékén a szolgáltató legfeljebb 4,2 % emelést hajt végre és az 
alapdíj mértékén – 4400 FT +ÁFA/háztartás/év- nem változtat. 
c.)  A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Lászlóné  polgármestert, hogy a határozat 
szerinti egyeztetést hajtsa végre. 
Határid ő: 2012.12.27. 
Felelős: Nagy Lászlóné  polgármester 
 
4./ Zalacsányi Csány László Óvoda Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának 
elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné  polgármester  
 
Nagy Lászlóné  polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a Zalacsányi Csány 
László Óvoda Alapító Okiratának módosítását. A módosítás lényege, hogy az iskolára 
vonatkozó részek kikerülnek belőle, csakúgy, mint a Társulási Megállapodásból. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
61/2012. (XII.15.) sz. KT határozat 
Zalacsány  Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsányi Csány László Óvoda Alapító 
Okiratának módosítását 2013.01.01. napján történő hatályba lépéssel a  mellékletnek 
megfelelően elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt,  hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa 
végre, felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosítás aláírására. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármesterek, körjegyző  
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Nagy Lászlóné  polgármester : Előterjesztés alapján ismertette a  Zalacsányi Csány László 
Óvoda fenntartására vonatkozó társulási megállapodást, melynek elfogadását javasolta. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
62/2012. (XII.15.) sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsányi Csány László Óvoda 
Társulási Megállapodásának módosítását 2013.01.01. napján történő hatályba lépéssel a  
mellékletnek megfelelően elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt,  hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa 
végre, felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosítás aláírására. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármesterek, körjegyző  
 
Nagy Lászlóné  polgármester : Jagicza Attiláné tagintézményvezető beosztása 2013-tól 
magasabb vezetői állásnak minősül, melyre pályázatot kell majd kiírniuk. 
Intézményátszervezés esetén pályázati kiírás nélkül lehet egy évet hosszabbítani a vezetői 
megbízáson, jövő évben hirdetik meg az 5 évre szóló vezetői megbízásra a  pályázatot . Az 
intézményvezető bére besorolás szerinti, valamint a közalkalmazotti pótlékalap 200 % -a lesz 
a vezetői pótlék. A határozati javaslat elfogadását kéri. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett és 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
63./2012.(XII.15.) sz. KT határozat 
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zalacsányi Csány László  
Óvoda fenntartója Jagicza Attiláné tagintézményvezetőt – tekintettel az intézmény  
átszervezésére- 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig megbízza az 
intézményvezetői feladatok ellátásával. A Képviselő-testület az intézményvezető 
illetményét a Kjt . szerint , vezetői pótlékát a pótlékalap 200 %-ban határozza meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedések 
megtételére. 
Határid ő: 2012. december 31. 
Felelős: Nagy Lászlóné  polgármester  
 
 
5./ Vagyongazdálkodási terv elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné  polgármester  
 
Nagy Lászlóné  polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette az Önkormányzat 
vagyongazdálkodási tervét, a határozat elfogadását javasolta. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
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64/2012.(XII.15.) sz. KT határozat 
Zalacsány Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nemzeti  vagyonról  szóló  
2011.  évi CXCVI.  törvény  9.§  (1)  bekezdésében  foglaltak  alapján  az  előterjesztés 
mellékletét  képező Zalacsány Község Önkormányzata Közép-és Hosszútávú 
Vagyongazdálkodási Tervét változtatás nélkül elfogadja.   
 Felelős: Nagy Lászlóné   polgármester  
 
6./ Fogorvosi ügyelet biztosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné  polgármester  
 
Nagy Lászlóné   polgármester : A Kormányhivatal felhívta az Önkormányzatok figyelmét , 
hogy nincs a fogorvosi ügyelet biztosítva több településen, holott kötelező feladata az 
Önkormányzatoknak. A zalaszentgróti kistérséghez  tartozó települések egységesen  dr. Iván 
Gyula zalaegerszegi fogorvossal tárgyalnak, aki a feladatot 50FT/fő/év összeg ellenében 
ellátná. Ez volt a legolcsóbb ajánlat, javasolja, hogy az előterjesztés szerinti szerződést kössék 
meg. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett és 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
65/2012.(XII.15.) sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és a zalaegerszegi 
Asclepius Dental Kft. (képviseli dr. Iván Gyula fogszakorvos ) közötti, fogorvosi ügyeleti 
ellátásra vonatkozó szerződést 2013.01.01. napjától megkösse 50 Ft/ lakos /év díj 
ellenében.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határid ő: 2012.december 31. 
Felelős: Nagy Lászlóné  polgármester  
 
7./ Háziorvos feladat-ellátási szerződés módosítása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné  polgármester  
 
Nagy Lászlóné  polgármester : Az orvosi tevékenységet szabályozó törvény módosítása miatt 
a tavaly megkötött háziorvosi feladat-ellátási szerződést módosítani, a kötelező tartalmi 
elemekkel ki kell bővíteni december 31-ig, ismerteti a szerződésmódosítást. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
66/2012.(XII.15.) sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi feladat ellátására vonatkozó, 
dr. Varga László háziorvossal 2011. évben kötött megállapodás módosítását a melléklet 
szerint elfogadja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Határid ő: 2012. december 31. 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester  
 
 
8./ Szociális és gyermekjóléti feladat ellátására vonatkozó megállapodás elfogadása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné   polgármester  
 
Nagy Lászlóné  polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a szociális és 
gyermekjóléti feladat ellátására vonatkozó megállapodás módosítását, annak elfogadását 
javasolta. Előre láthatóan a feladat ellátásához jövő évben az Önkormányzatnak nem kell 
hozzájárulást fizetni. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett és 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
67./2012. (XII. 15.) sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és gyermekjóléti feladat 
ellátására vonatkozó társulási megállapodást a mellékelt tartalommal elfogadja, 
felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. 
Határid ő: 2012. december 31. 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester   
 
9./ Körjegyzőség átszervezése 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné  polgármester  
 
Nagy Lászlóné  polgármester : Tilaj és Almásháza 2013. január 1. napjától a zalaegerszegi 
járáshoz és a nagykapornaki hivatalhoz fog tartozni, amíg a közös önkormányzati hivatal nem 
alakul meg- remélhetőleg 2013.02.01. napjától- a Körjegyzőség továbbra is ellátja az átmenet 
alatt az igazgatási feladatokat, ehhez az alapító okiratot módosítani kell , mivel Tilaj és 
Almásháza már nem szerepel benne fenntartóként. 
Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
68/2012.(XII.15.) sz. KT határozat 

a.) Zalacsány Önkormányzat tudomásul veszi, hogy Almásháza és Tilaj 
Önkormányzatok igazgatási feladatait a Mötv. alapján 2013. január 1. napjától a 
Nagykapornaki közös Önkormányzati Hivatal látja el, ezért a Körjegyzőség 
fenntartásából 2012.12.31. napjával Tilaj és Almásháza Önkormányzat kilép. 

b.) Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség Alapító 
Okiratának módosítását a melléklet szerint elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosítás 
aláírására. 
Határid ő: 2012.12.31. 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester  
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10./ Ügyrendi Bizottság és Szociális Bizottság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló, 
a polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: bizottsági elnökök 
 
Nagy Lászlóné polgármester : Mivel a Szociális Bizottság 2012. évben nem tartott ülést, ezért 
beszámolót sem készítettek. Felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét napirend ismertetésére. 
 
Horváth Rudolf  ÜB elnök: Az Ügyrendi Bizottság 1 alkalommal ülésezett, melyen elvégezte 
a polgármesteri és képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, melynél mindent rendben 
talált. Az Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot a polgármester tiszteletdíjára, melyet Nagy 
Lászlóné polgármester nyilatkozata alapján megvizsgáltak.A polgármester tiszteletdíját 2012. 
évben az 1994. évi LXIV. tv. 4.§-a szabályozta, melyet ismertet. A köztisztviselői 
illetményalap 38650 Ft, a polgármester tiszteletdíja az illetményalap és a 4,5-6,5 közötti 
szorzószám  szorzata között volt megállapítható - 173925 Ft/hó és 251225 Ft/hó  között . A 
polgármester kérése volt, hogy részére a törvény által biztosított legkisebb mértékű 
tiszteletdíjnál kisebb összeg- 117000 Ft/hó- legyen megállapítva, költségtérítést a 
továbbiakban sem kért. A 2011. évi CLXXXIX. Törvény 71 § (4) bekezdése 2013. január 1.-
én hatályba lép, eszerint a polgármester tiszteletdíja a helyettes államtitkári illetmény 40%-
nak a fele, 149.570 Ft. Nagy Lászlóné polgármester kérése, hogy részére ennél alacsonyabb 
összegű, 147000 Ft/hó tiszteletdíjat állapítson meg a Képviselő-testület, költségtérítést 
továbbra sem kér. 
 
Nagy Lászlóné polgármester bejelentette érintettségét, a határozat hozatalban nem kíván részt 
venni. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2012. (XII.15.) sz. KT határozat 

a.) Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete  Nagy Lászlóné polgármester 
tiszteletdíját – kérelmére-2013. január 1. napjától 147000 Ft/hó összegben 
állapítja meg, költségátalányt a polgármester nyilatkozata alapján nem állapít 
meg. 

b.) Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármester e határozat szerinti juttatás 
kifizetésére. 
Határid ő: szöveg szerint 
Felelős: Gondos József alpolgármester 
 
Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 16 óra 
45 perckor berekesztette. 
 
     k.m.f. 
 
Nagy Lászlóné       Dr. Prótár Henrietta 
Polgármester       körjegyző     
 
 


