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Jegyzőkönyv
Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án
17 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
Stubics Imre képviselő
Vajda Ildikó képviselő
Dr. Prótár Henrietta körjegyző tanácskozási joggal összes napirendhez
Kozma Józsefné HVB elnök tanácskozási joggal 1. 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. Javasolja, hogy napirendek tárgyalása előtt egy perces
néma felállással adózzanak Horváth Jenő képviselő emléke előtt, aki 2012. március 7.-én
hunyt el.
A megemlékezést követően Nagy Lászlóné polgármester j avaslatot tett a napirendre, a
Képviselő-testület a napirendről szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyta.
Napirend:
1./ Önkormányzati képviselő eskütétele
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kozma Józsefné HVB elnök
2./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy Lászlóné polgármester
3./Zalacsány Önkormányzat, Körjegyzőség, Csány László Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, 2011. évi
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
4./ Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
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5./2011. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
6./ 2011. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
7./ Szabálysértési tényállást tartalmazó rendeletek felülvizsgálata
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
8./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

9./ Németh László zalacsányi lakos kártalanítási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
10./ Vegyes ügyek
Napirendek tárgyalása:
1./ Önkormányzati képviselő eskütétele
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kozma Józsefné HVB elnök

Nagy Lászlóné polgármester : Horváth Jenő önkormányzati képviselőtársuk 2012. március
7.-én elhunyt. A 2010. október 3.-án megtartott helyi Önkormányzati képviselők és
polgármester választás eredményét rögzítő jegyzőkönyv alapján a soron következő legtöbb
szavazatot szerzett jelölt Vajda Ildikó Beáta, részére a Helyi Választási Bizottság a
mandátumot kiadta. Az Ötv alapján a képviselőnek a Képviselő-testület előtt esküt kell
tenni. Felkéri Kozma Józsefné HVB elnököt az eskü előolvasására.
Vajda Ildikó Beáta képviselő Kozma Józsefné HVB elnök előmondása után letette az esküt –
az eskü letételét igazoló jegyzőkönyv csatolva.
Kozma Józsefné HVB elnök a képviselő részére átadta a megbízólevelet és sok sikert
kívánt .

3

2./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet az alábbiak
szerint. Zalacsány Önkormányzat hatályos SZMSZ-ben – átruházott hatáskörben- a Szociális
Bizottság feladata az egyébként Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó szociális ügyek
tárgyalása, az Ügyrendi Bizottság feladata a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárások
lebonyolítása. Horváth Jenő képviselő a Szociális Bizottság elnöke és az Ügyrendi Bizottság
tagja volt. Előzetes egyeztetés alapján javasolja, hogy a Szociális Bizottság elnöke – jelenleg
is a bizottság tagja - Horváth Rudolf képviselő,új tagja pedig Stubics Imre képviselő legyen,
az Ügyrendi Bizottság új tagja pedig Horváth Rudolf képviselő legyen. Valamennyi érintett
már nyilatkozott, hogy a megbízatást vállalja.
Stubics Imre képviselő bejelentette személyes érintettségét, a határozathozatalban nem kíván
részt venni.
A Képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
13/2012. (IV.26.) sz. KT határozat
a.) Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szociális
Bizottsága elnökének Horváth Rudolf képviselőt, tagjának Stubics Imre képviselőt
megválasztja.
b.) Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testület a Képviselő-testület Ügyrendi
Bizottsága tagjának Horváth Rudolf képviselőt megválasztja.
A Képviselő-testület utasítja a Körjegyzőt, hogy az Önkormányzat SZMSZ-ben a
változás átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Prótár Henrietta körjegyző

Nagy Lászlóné polgármester : Ezeket a változásokat az SZMSZ-ben is át kell vezetni,
előterjesztés alapján ismerteti a rendelet módosítását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati
rendeletet
Zalacsány Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló
3/2007.( III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva )
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3./Zalacsány Önkormányzat, Körjegyzőség, Csány László Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, 2011.
évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)
Előterjesztő:Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a Körjegyzőség és a
Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda , Zalacsány Önkormányzat 2011.
évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a könyvvizsgálói jelentést. Négy hónap telt el
azóta, minden negyedévben tárgyalták a költségvetés teljesítését. A pénzmaradvány 19987
eFt lett, minden kötelezettségének az Önkormányzat zökkenőmentesen eleget tudott tenni. A
könyvvizsgálói jelentés szerint teljes záradékot kapott az Önkormányzat, ezt a jelentést az
Állami Számvevőszék felé is meg kell küldeni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el , a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
14/2012. ( IV. 26.) sz. KT határozat
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség , a Csány László Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda és Zalacsány Önkormányzat 2011. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a könyvvizsgálói jelentést a mellékletnek
megfelelően elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa
végre.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Prótár Henrietta körjegyző
Határozathozatalt követően Nagy Lászlóné polgármester írásbeli előterjesztés alapján
ismertette a 2011 évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
megalkotta az
Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló
10./ 2012. ( IV.27.) önkormányzati rendeletet
( a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)
4. napirend
Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása
( Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvöz csatolva)
Előterjesztő:Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : A költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra az
Önkormányzat megalkotta az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, amely szerint az előző
évi előirányzatok alapján lehet gazdálkodni. Erről az időszakról -2012.01.01.- 2012.02.15.
közötti teljesítés- a polgármester köteles beszámolni. Írásbeli előterjesztésnek megfelelően
ismertette napirendet.
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Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
15/2012.( IV.26.) sz. KT határozat
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról szóló
beszámolót mellékletnek megfelelően elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa
végre.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Prótár Henrietta körjegyző
5. napirend
2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
(Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : A Zalakar Kistérségi Társulás munkaszervezetében levő belső
ellenőrök által a tavalyi ellenőrzésekről készített összefoglaló jelentést a zárszámadási
rendelet megalkotásával egyidejűleg kell elfogadni. Jövőre valószínűleg – a kistérségi
társulások átszervezésével- ez a társulás meg fog szűnni.
A jelentés elfogadását javasolja.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
16/2012. ( IV.26.) sz. KT határozat
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évben lefolytatott belső
ellenőrzésekről szóló jelentést a mellékletnek megfelelően elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa
végre.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Prótár Henrietta körjegyző

6. napirend
2011. évi gyermekvédelem átfogó értékeléséről szóló beszámoló elfogadása
elfogadása
( Írásbeli előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztésnek megfelelően ismertette napirendet.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
17/2012.( IV.26.) sz. KT határozat
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi gyermekvédelem átfogó
értékeléséről szóló beszámolót a mellékletnek megfelelően elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa
végre.
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Prótár Henrietta körjegyző

7./ Szabálysértési tényállást tartalmazó rendeletek felülvizsgálata
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet.
2012.04.15.-től a korábban jegyzői hatáskörbe tartozó szabálysértési eljárásokat a
kormányhivatal folytatja le. Több olyan helyzet lesz, amit nem tudnak így majd hatékonyan
kezelni. Például a közterületen kóborló kutyák miatt továbbra is küldenek felszólítást, de
bírságolni már nem fognak tudni. A rendelet módosítást törvény írja elő, a rendelet
módosítások elfogadását javasolja.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta
az
11./ 2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletet
A szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek
szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezéséről
( a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva )

8./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség megállapítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, a határozati
javaslat elfogadását javasolta. Zalacsány Önkormányzat rendelkezik beruházási hitellel,
melyet 2007 évben a Közösségi Ház építése miatt vett fel. Még most – a jelentősen
megemelkedett CHF árfolyam mellett- is beleférnek a saját bevételek 50 %-ba, hiszen 21,4
millió Ft a saját bevétele az Önkormányzatnak és 10 millió Ft a hiteltörlesztés. Tavalyi évben
is volt az OTP Banknál a hitelt újratárgyalni, de nem volt kedvezőbb ajánlata a banknak. Ha
nem szabadult volna el az árfolyam, fele ekkora lenne az évi törlesztés. Jövőre
feladatfinanszírozás lesz, de az Önkormányzat saját bevétele a hiteltörlesztésre kell,
remélhetőleg a települési Önkormányzatokat is fogják úgy segíteni, mint idén a megyéket.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
18/2012.(IV.26.)sz. KT határozat
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására a saját bevétel összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
három évre várható összegét az 1. számú mellékletben bemutatottak szerint
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester
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9./ Németh László zalacsányi lakos kártalanítási kérelme
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : Németh László már tavaly volt nála személyesen ezzel a
kéréssel kapcsolatban, bár akkor még jóval nagyobb összeget említett. Most írásban kereste
meg az Önkormányzatot. Az Önkormányzat az Örvényesi utat 20 éve használja ebben a
formában. Az aszfaltburkolat 1992 –ben pályázati támogatással készült, még Ligetfalva
Önkormányzat adta be rá a pályázatot. A beruházás befejezését követően az Önkormányzat
nem rendezte a tulajdonviszonyokat. Bár a térkép szerint az út nyomvonala nem ezen a
területen halad, a valóságban már nagyon régóta – évtizeddel az aszfaltozás előtt- ezt
használták útként, ezért tulajdonképpen nem támogatható a kérelem. Az Önkormányzat útja
be van jegyezve az igatlannyilvántartásban, csak a valóságban máshol halad -például Németh
László földjén- ugyanakkor más tulajdonos viszont használja a térképes nyomvonal szerinti
utat. Most kimérette az Önkormányzat az Örvényesi utat, valóban 823 m2 –rel elcsúszott az út
Németh László területébe, ismerteti az út teljes nyomvonalát a vázrajz alapján. Elmondta még
tavaly személyes megjelenésekor Németh Lászlónak, hogy azzal, hogy aszfaltos úttal
közelíthető meg az ingatlana, ezért értékesebb lett, illetve 1992 –ben- az út aszfaltozásakorkellett volna kiméretnie, nem most. Ha most elbirtoklást indítanának, az nagyon sokba
kerülne, sok személyt érintene, több éves huzavona lenne, különösen úgy, hogy az érintettek
tudatában vannak mindennek, de ez Németh Lászlón kívül senkinek nem okozott problémát.
Az Önkormányzatnak erre nincs pénze, a külterületi utak jelentős része – valamennyi
településen- már régen nem a térképek szerinti nyomvonalon halad. Véleménye szerint a
kérelemben megjelölt 1 millió Ft/hektár vételár reális, ha ezzel számolnának, 82.300 FT-ot
kellene fizetniük, a kérelemben foglalt 40.000 Ft vételár valóban kedvező, ezért támogatja a
tulajdonviszony rendezését.
A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett és 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
19/2012.(IV.26.) sz. KT határozat
Zalacsány község Önkormányzata Németh László Zalacsány, Csány L. u. 12. sz. alatti
lakos kérelmében foglaltakkal egyet ért az alábbiak szerint:
a. ) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonát képező Zalacsány, 0213
hrsz.-ú út nyomvonala 823 m2 nagyságú területen Németh László tulajdonában
levő Zalacsány, 0210/1 hrsz.-ú ingatlanon halad.
b. A Képviselő-testület Németh László által meghatározott 1.000.000 Ft( azaz
Egymillió forint) / hektár vételárat reálisnak tartja.
c. A Képviselő-testület teljes mértékben elfogadja az a.) pontban megjelölt 832 m2
nagyságú ingatlanrész Németh László által megjelölt 40.000 Ft ( azaz
Negyvenezer forint ) vételárát és megvásárolja azt annak érdekében, hogy az
Önkormányzat tulajdonában levő 0213. hrsz.-ú út területét megnövelje.
d. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására, a vételár kifizetésére és a telekhatár rendezés elkészítésére.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős : Nagy Lászlóné polgármester
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10./ Vegyes ügyek

Traktor vásárlása Startmunka program keretében
Nagy Lászlóné polgármester : A Startmunkaprogram keretében támogatási igényt nyújtott be
az Önkormányzat – a megbeszéltek szerint-Husqvarna kistraktor utánfutóval vásárlására az
akáccsemeték, szerszámok elszállítása miatt. A pályázati ütemezésnek megfelelően meg
kellene vásárolni a traktort a pályázatban szereplő 1,5 millió forintért, kértek 3 árajánlatot. A
legkedvezőbb ajánlatot az Agro Takács Kft tette 1181102 FT+ÁFA összegben, ennek a
kifizetését kéri elfogadni.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
20/2012.(IV.26.) sz. KT határozat
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az Agro Takács Kft-től ( 8360 Keszthely,
Egry u. 12. ) a Startmunka program keretében Husqvarna kistraktor utánfutóval
beszerzését 1.181.102 Ft+ÁFA összeg ellenében jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri
a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat hajtsa végre.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester

Több napirendi pont nem volt, Nagy Lászlóné polgármester a nyilvános ülést 18 óra 10
perckor berekesztette.

k.m.f.
Nagy Lászlóné
Polgármester

dr. Prótár Henrietta
körjegyző

