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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Zalacsány község Önkormányzat   Képviselő-testületének 2012. október 26.-án 
19 óra 15 perc kezdettel megtartott rendkívüli 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  
  
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./ Közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozás 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
2./ 1095.  hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása , 1129 hrsz.-ú és 1128 hrsz.-ú ingatlanok 
külterülethez csatolása 
(Írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Napirendek tárgyalása: 
 
1./ napirend 
Közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozás 
(Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester  
 
Nagy Lászlóné polgármester : Zalacsányban a legutóbbi munkamegbeszélésen áttekintették a 
lehetőségeket, most már eljött  a döntés ideje. Mivel a 2000 főt nem haladja meg Zalacsány és 
Ligetfalva lakosságszáma, ezért mindenki előtt ismert, hogy önálló hivatalt 2013-tól nem 
tarthatnak fenn. Három lehetőség körvonalazódott a Képviselő-testület előtt: 
Alsópáhokhoz, Nemesbükhöz vagy Zalaapátihoz való csatlakozás. A tárgyalásokat minden 
településsel lefolytatta. Alsópáhok és Felsőpáhok polgármestereivel külön-külön beszélt, 
mindketten támogatták a csatlakozást. A két polgármester egy héttel később eljött egyeztetni, 
de akkor már úgy tűnt, nincs szükségük további két településre és  Felsőpáhok a személyes 
megbeszélést követően 2 nappal később döntést hozott arról, hogy nem támogatja Zalacsány 
csatlakozását. Nemesbükkel már régóta tárgyalnak, de most se egyértelmű, hogy mi várható. 
Nemesbük szándéka szerint  Karmaccsal kíván közös hivatalt létrehozni, de Karmacs is 
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ragaszkodik a székhely szerephez, illetve Nemesbük is, valamint még Zalaszántó esetleges 
csatlakozása is árnyalja a képet. Zalaapáti polgármestere már korábban megkereste a közös 
hivatal miatt és azt mondta, hogy fogadnák Zalacsányt és Ligetfalvát. Nagyon úgy tűnik, hogy 
nincs Zalacsánynak más választási lehetősége. Zalaapátival Dióskál és a hozzá tartozó 
települések is folytattak tárgyalást, mikor megtudták, hogy Zalacsány csatlakozása is szóba 
jöhet, gyorsan döntést hoztak arról, hogy Zalaapátihoz csatlakoznak. Így 9 település alkotna 
közös hivatalt, körülbelül 4500 fő lakosságszámmal. Zalaapáti jelenleg is 2000 fő felett van, 
de mindenki arról beszél, hogy 2014 után ezt a létszámhatárt felemelik az eredetileg tervezett 
3000 főre. Vincze Tibor polgármester úrral egyeztetett és kihelyezett hivatalt kért, hiszen 
szükség van arra, hogy a lakosság változatlanul ki legyen szolgálva helyben és a polgármester 
úr ezzel az igénnyel egyet értett. A kirendeltségben 3 fő maradna, ha a költségvetési 
törvénytervezet szerinti finanszírozás lesz, nem lesz anyagi probléma a kirendeltség 
fenntartása. Zalaapáti és a társközségek támogatják a csatlakozást, ismerteti a határozati 
javaslatot. Kéri a képviselők támogatását és véleményét. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
 
46/2012. (X.26.) sz. KT határozat 
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 2013.01.01. 
napjától a Zalaapáti székhelyű Önkormányzati hivatalhoz kíván csatlakozni. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási egyeztetés 
lebonyolítására. 
Határid ő: 2012.12.31. 
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester   
 
 
2. napirend 
1095. Hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása, 1129 hrsz.-ú és 1128 hrsz.-ú ingatlanok 
külterülethez csatolása 
( Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
Nagy Lászlóné polgármester : A hatályos szabályozás szerint belterületbe vonást csak 
Képviselő-testületi határozattal, a Képviselő-testület kezdeményezésére lehet lebonyolítani. 
Eekhof Adriana, az örvényeshegyi 1095. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kérte az ingatlan 
belterületbe vonását, az összes ezzel járó költséget természetesen megfizeti. Az ingatlan 
rendezési terv alapján belterületbe vonható, javasolja ennek jóváhagyását, ismerteti a 
határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyet értett és 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
47/2012.(X.26.) sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsány, 1095. hrsz.-ú  4879  m2 
nagyságú zártkerti ingatlant Eekhof Adriana  tulajdonos kérelmére Zalacsány község 
Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2003.(XII.08.) rendelete alapján belterületbe vonja. A 
belterületbe vonás célja az ingatlanon található gazdasági épület lakóépületté, az 
ingatlan lakóingatlanná alakítása, melyet az Önkormányzat a településszerkezeti 
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tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervez. A Képviselő-
testület a belterületbe vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonossal megtérítteti. 
A Képviselő-testület felkéri Nagy Lászlóné polgármestert, hogy a határozatból adódó 
feladatokat hajtsa végre. 
Felelős: Nagy Lászlóné    polgármester  
Határid ő: 2012. december 31. 
 
Határozat hozatalt követően Nagy Lászlóné polgármester ismertette Eekhof Adriana 
tulajdonában levő 1128 és 1129 hrsz.-ú örvényeshegyi zártkerti ingatlanok külterülethez való 
átcsatolását. Javasolja, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá az ingatlanok 0229/13 hrsz.-ú 
külterületi ingatlannal való összevonásához. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett és 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
48/2012.(X.26.) sz. KT határozat 
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalacsány, 1128. hrsz.-ú  269  m2 
nagyságú zártkerti ingatlant és a Zalacsány, 1129. hrsz.-ú 1069 m2 nagyságú zártkerti 
ingatlant  Eekhof Adriana  tulajdonos kérelmére Zalacsány község Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 9/2003.(XII.08.) rendelete alapján külterülethez csatolja és a 
0229/13. hrsz.-ú ingatlannal való összevonáshoz hozzájárul. A külterülethez csatolás és 
ingatlanösszevonás célja a 0229/13. hrsz.-ú  ingatlanon kemping  kialakítása, melyet az 
Önkormányzat a településszerkezeti tervben meghatározott célra 4 éven belül 
ténylegesen felhasználni tervez. A Képviselő-testület a külterülethez csatolással 
kapcsolatos költségeket a tulajdonossal megtérítteti. 
A Képviselő-testület felkéri Nagy Lászlóné polgármestert, hogy a határozatból adódó 
feladatokat hajtsa végre. 
Felelős: Nagy Lászlóné    polgármester  
Határid ő: 2012. december 31. 
 
 
Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 19 óra 
45 perckor berekesztette. 
 
    k.m.f. 
 
 
Nagy Lászlóné      dr. Prótár Henrietta 
Polgármester                                                                 körjegyző 
 


