Jegyzőkönyv
Készült: Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26.-án 19 óra
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)
Jelen vannak: Perge Jánosné polgármester
Szabó László alpolgármester
Galambos László képviselő
Dr. Prótár Henrietta körjegyző tanácskozási joggal
Nagy Lászlóné polgármester tanácskozási joggal

Perge Jánosné polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján – jegyzőkönyv
melléklete- megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes- mivel a 3 tagú
Képviselő-testület teljes létszámmal jelen van. Javaslatot tett a napirendre, a Képviselőtestület a napirendről szóló javaslatot az alábbiak szerint egyhangúlag jóváhagyta.
Napirend:
1./ Közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozás
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester , Perge Jánosné polgármester
Napirend tárgyalása:
1./ napirend
Közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozás
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester, Perge Jánosné polgármester
Perge Jánosné polgármester : Felkérte Nagy Lászlónét, Zalacsány község Polgármesterét a
napirend ismertetésére.
Nagy Lászlóné polgármester : A Képviselő-testületek már többször foglalkoztak a témával,
hiszen köztudott, hogy Tilaj és Almásháza 2013-tól a zalaegerszegi járáshoz kerül át, ezért
nem tartozhatnak a Zalacsányi hivatalhoz. 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-testületek 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
és Ligetfalva csatlakozását. Nemesbükkel már régóta tárgyalnak, de most se egyértelmű,
hogy mi várható. Nemesbük szándéka szerint Karmaccsal kíván közös hivatalt létrehozni, de
Karmacs is 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 és Ligetfalva
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 Zalacsányban, 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.
Perge Jánosné polgármester : Megköszönte Nagy Lászlóné polgármester asszonynak a
tájékoztatót. Egyetért a javaslattal, támogatja Ligetfalva Önkormányzat csatlakozását a
Zalaapáti székhelyű közös önkormányzati hivatalhoz.Ismerteti a határozati javaslatot, kéri a
képviselők támogatását és véleményét.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
38/2012. (X.26.) sz. KT határozat
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 2013.01.01.
napjától a Zalaapáti székhelyű Önkormányzati hivatalhoz kíván csatlakozni. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási egyeztetés
lebonyolítására.
Határidő: 2012.12.31.
Felelős: Perge Jánosné polgármester
Több napirendi pont nem volt, Perge Jánosné polgármester megköszönte a megjelenést és a
Képviselő-testület ülését 19 óra 15 perckor berekesztette.

k.m.f.

Perge Jánosné
Polgármester

dr. Prótár Henrietta
körjegyző

Ligetfalva község Polgármesterétől
8782 Ligetfalva , Petőfi u. 1.
Szám: 9/2012.
…………………………………
…………………………………..
MEGHÍVÓ
Értesítem a Tisztelt Címet, hogy Ligetfalva község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. október 26.-án ( péntek ) együttes ülést követően 19 óra kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Önkormányzat hivatal ( 8782 Zalacsány , Zrínyi u. 6.)
Napirend:
1./ 1./ Közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozás
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester , Perge Jánosné polgármester

A napirendi pont fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Ligetfalva , 2012. október 19.

Perge Jánosné sk.
Polgármester

