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Jegyzőkönyv

Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének , Almásháza Önkormányzat
Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva
Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 21.-én 18 óra kezdettel
megtartott együttes üléséről

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet
házasságkötő terem)
Jelen vannak:
Zalacsány Önkormányzat részéről:
Nagy Lászlóné polgármester
Gondos József alpolgármester
Horváth Rudolf képviselő
Rétiné Végh Katalin képviselő
Stubics Imre képviselő
Vajda Ildikó képviselő
Almásháza Önkormányzat részéről:
Németh Attila polgármester
Udvari József alpolgármester
Tilaj Önkormányzat részéről:
Senkó József polgármester
Horváth Tibor alpolgármester
Szakos Péter képviselő
Ligetfalva Önkormányzat részéről:
Perge Jánosné polgármester
Szabó László alpolgármester

Dr. Prótár Henrietta körjegyző tanácskozási joggal összes napirendhez
Kópicz Csaba intézményvezető, igazgató tanácskozási joggal 1. napirendhez
Jagicza Attiláné tagintézményvezető, óvodavezető tanácskozási joggal 1. napirendhez
Tóth Istvánné igazgató-helyettes tanácskozási joggal 1. napirendhez

Nagy Lászlóné polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította,
hogy Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes- a 7 főből 6 fő jelen van.
Németh Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította,
hogy Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes –a három képviselőből 2
fő jelen van.
Perge Jánosné polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította,
hogy Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes a 3 főből 2 fő jelen van.
Senkó József polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította,
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hogy Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes- az 5 képviselőből 3 fő jelen
van.

A Képviselő-testületek levezető elnöknek egyhangúlag Nagy Lászlóné polgármestert
választották.
Nagy Lászlóné polgármester javaslatot tett a napirendekre, Zalacsány Önkormányzat
Képviselő-testülete,Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete , Ligetfalva
Önkormányzat Képviselő-testülete , Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendről
szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyta.
Napirend:
1./ Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2013. január 1. napjától történő
átszervezése, az általános iskola működtetéséről elvi döntés meghozatala
(Írásbeli előterjesztés )
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
2./ ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Megállapodás módosítás elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
3./ Zalaszentgróti Kistérség Közoktatás Fejlesztési Tervének kiegészítése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
4./ Vagyonátadás járási hivatal kialakításához
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Napirendek tárgyalása:
1./ Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2013. január 1. napjától
történő átszervezése, az általános iskola működtetéséről elvi döntés meghozatala
(Írásbeli előterjesztés )
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet. Nagy
horderejű ügyről van szó, 2013.01.01.-től a 3000 fő alatti települések általános iskoláját az
állam átveszi, október 30. napjáig kell döntést hozni arról, hogy képesek-e az intézmény
működtetését átvenni az államtól a fenntartó települések. Ha az állam ad anyagi fedezetet, át
tudják vállalni a működtetést, ez azt jelenti, hogy egyik fenntartó önkormányzatnak sem kell
az állami támogatáson felül hozzájárulást fizetni az iskola működéséhez. Az óvoda esetében
az óvónők és a dajkák bérét az állam lefedezi, viszont a működtetéshez 54.000 Ft/ gyermek
támogatást adnak a törvény tervezet szerint, ez 1780 eFt –ot jelent, nem lesz elég. Több
polgármesterrel beszélt, valamennyien azt gondolták, hogy átadják az iskola működtetését az
államnak. Ezt a döntést nagyon át kell gondolni,bár az iskola 2013. január 1.-től változatlanul
működik tovább, függetlenül attól, ki a fenntartója. Most csak elvi döntést hoznak, amint az a
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határozati javaslatból is látszik, a végleges döntés az október 26.-án tartandó együttes ülésen
fog megszületni. Az előterjesztés tartalmaz egy másik határozati javaslatot is, nevezetesen az
iskola és óvoda – amely jelenleg közös igazgatású intézmény- két önálló intézménnyé történő
szétválasztását. Erről május 31.-ig lehetett volna szabályosan döntést hozni, de akkor még
nem lehetett tudni, mi lesz pontosan az intézmény sorsa. Minden környékbeli érintett
település abban bízott, hogy a törvényalkotónak gondja lesz erre a helyzetre. Eddig még nem
született ezzel kapcsolatban szabályozás, viszont januártól az iskola tagintézmény állami, az
óvoda tagintézmény önkormányzati fenntartású lesz, ezért a döntést nem lehet tovább
halogatni, hiszen december 31.-ig külön OM azonosítóval, bankszámlával rendelkező
intézményeknek kell létrejönni. A vezetőket előre láthatóan 1 év időtartamra lehet majd
megbízni. A Kormányhivatal oktatási osztályával felveszik a kapcsolatot az átszervezés
lebonyolítása érdekében. A társközségek polgármesterei úgy nyilatkoztak, hogy továbbra is
támogatják óvodai fenntartói szerepüket, hiszen a társulási megállapodást újra meg kell majd
kötniük.
Udvari József Almásháza alpolgármestere: Az állami fenntartású iskolában az étkeztetés
hogyan fog működni?
Nagy Lászlóné polgármester : 68 eFt támogatást ad gyermekenként az állam, a különbözetet
az Önkormányzat viseli az ingyen étkező gyermekeknél. Egyenlőre az Önkormányzatnak kell
az étkeztetést megszervezni, lehet, hogy később ez is egységes lesz majd.
Horváth Tibor Tilaj alpolgármestere: Jövőre Tilaj a zalaegerszegi járáshoz és a nagykapornaki
hivatalhoz fog tartozni, nem érti, miért kell nyilatkozni az Önkormányzatnak, amikor jövőre
minden változni fog.
Nagy Lászlóné polgármester : Azt, hogy Tilaj jövő évtől a zalaegerszegi járáshoz fog tartozni
külön kell ettől a kérdéstől kezelni. Az óvodának jelenleg 4 fenntartója van, ez így lesz
addig,amíg valamelyik fenntartó Önkormányzat úgy nem dönt, hogy nem vesz benne tovább
részt. A hatályos megállapodást tanév végével lehet felmondani, legközelebb jövő májusig
lehet arról dönteni, hogy Tilaj vagy Almásháza nem vesz részt a társulásban. Az iskola
működtetése nem szerepel majd a megállapodásban, hiszen átveszi az állam, erről tehát
döntést sem kell majd hozni.
Napirenddel kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el, Nagy Lászlóné polgármester
szavazásra tette fel a Csány László Általános Iskola tagintézmény további működtetéséről
való döntést a határozati javaslat szerint.
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
36/2012. (IX.21.) sz. Kt. határozat
Zalacsány Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csány
László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda iskola tagintézmény
működtetéséről az állami intézményfenntartó központ fenntartásába történő
átadást követően is gondoskodni kíván amennyiben anyagi lehetőségei
engedik.
Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési törvény elfogadását követően
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legkésőbb 2012. október 30. napjáig végleges döntést hoz arról, hogy a
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére 2013.01.01. napjától
kezdődően a működtetést az államtól képes átvállalni vagy a működtetést
nem képes vállalni.
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester
Határidő: 2012. október 30.

Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
26/2012. (IX.21.) sz. Kt. határozat
Ligetfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csány
László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda iskola tagintézmény
működtetéséről az állami intézményfenntartó központ fenntartásába történő
átadást követően is gondoskodni kíván amennyiben anyagi lehetőségei
engedik.
Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési törvény elfogadását követően
legkésőbb 2012. október 30. napjáig végleges döntést hoz arról, hogy a
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére 2013.01.01. napjától
kezdődően a működtetést az államtól képes átvállalni vagy a működtetést
nem képes vállalni.
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester
Határidő: 2012. október 30.

Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
30/2012. (IX.21.) sz. Kt. határozat
Almásháza Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csány
László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda iskola tagintézmény
működtetéséről az állami intézményfenntartó központ fenntartásába történő
átadást követően is gondoskodni kíván amennyiben anyagi lehetőségei
engedik.
Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési törvény elfogadását követően
legkésőbb 2012. október 30. napjáig végleges döntést hoz arról, hogy a
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére 2013.01.01. napjától
kezdődően a működtetést az államtól képes átvállalni vagy a működtetést
nem képes vállalni.
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester
Határidő: 2012. október 30.

Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
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hozta:
34/2012. (IX.21.) sz. Kt. határozat
Tilaj Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csány László
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda iskola tagintézmény
működtetéséről az állami intézményfenntartó központ fenntartásába történő
átadást követően is gondoskodni kíván amennyiben anyagi lehetőségei
engedik.
Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési törvény elfogadását követően
legkésőbb 2012. október 30. napjáig végleges döntést hoz arról, hogy a
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére 2013.01.01. napjától
kezdődően a működtetést az államtól képes átvállalni vagy a működtetést
nem képes vállalni.
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester
Határidő: 2012. október 30.
Határozat hozatalt követően Nagy Lászlóné szavazásra tette fel a Csány László
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2013. január 1. napjától történő
átszervezését határozati javaslat szerint.
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
37./2012. ( IX. 21.) sz. KT határozat
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Csány László Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda intézményfenntartó társulásának tagja (
továbbiakban:fenntartó Önkormányzat) az alábbi szándéknyilatkozatot hozza:
2013. január 1. napjától a Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodát
fenntartó Önkormányzatok- az intézmény székhelyének/telephelyének elhelyezkedését,
férőhelyét, munkavállalói létszámát, indítható csoportok/osztályok számát, forráshiány
finanszírozását nem érintően- át kívánják szervezni az alábbiak szerint:
a.) 2012. december 31. napjával a Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvodát fenntartó Önkormányzatok jogutóddal megszüntetik
b.) Az óvoda tagintézmény jogutódja 2013. január 1. napjától önálló közoktatási
intézményként a 2 csoporttal működő Zalacsányi Napköziotthos Óvoda ( 8782
Zalacsány, Dózsa u. 2) Zalacsány, Almásháza, Tilaj, Ligetfalva Önkormányzat által
fenntartva intézményfenntartó társulás keretében
c.) Az iskola tagintézmény jogutódja 2013. január 1. napjától a Magyar Állam által
fenntartott 8 évfolyamos Csány László Általános Iskola (8782 Zalacsány, Csány u. 6.)
d.) Fenntartó Önkormányzat kijelenti, hogy az átszervezés során munkavállalói
létszámcsökkentésre, illetve munkakör átszervezésre, illetményváltozásra – az
intézményvezetők kivételével tekintettel a jogszabályi előírásokra- nem kerül sor.
e.) Fenntartó Önkormányzat kijelenti, hogy a b.) és c.) pontban megjelölt intézmények
vonatkozásában az intézmények működési kiadása és az állami támogatás
különbözetéből adódó hiányt a jelenleg hatályos társulási megállapodásban ( jogelőd
intézményre vonatkozó megállapodás) foglaltak szerint kívánja továbbra is
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finanszírozni.
f.) Fenntartó Önkormányzat ezen döntése szándéknyilatkozat, a Képviselő-testület
felhatalmazza Nagy Lászlóné polgármestert és dr. Prótár Henrietta körjegyzőt a
Közoktatási törvényben előírt egyeztetési eljárás lebonyolítására, az átszervezést az
eljárás lebonyolítását követően hagyják véglegesen jóvá.
Határidő : 2012. November 30.
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző
Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
27./2012. ( IX. 21.) sz. KT határozat
Ligetfalva község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Csány László Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda intézményfenntartó társulásának tagja (
továbbiakban:fenntartó Önkormányzat) az alábbi szándéknyilatkozatot hozza:
2013. január 1. napjától a Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodát
fenntartó Önkormányzatok- az intézmény székhelyének/telephelyének elhelyezkedését,
férőhelyét, munkavállalói létszámát, indítható csoportok/osztályok számát, forráshiány
finanszírozását nem érintően- át kívánják szervezni az alábbiak szerint:
a.) 2012. december 31. napjával a Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvodát fenntartó Önkormányzatok jogutóddal megszüntetik
b.) Az óvoda tagintézmény jogutódja 2013. január 1. napjától önálló közoktatási
intézményként a 2 csoporttal működő Zalacsányi Napköziotthos Óvoda ( 8782
Zalacsány, Dózsa u. 2) Zalacsány, Almásháza, Tilaj, Ligetfalva Önkormányzat által
fenntartva intézményfenntartó társulás keretében
c.) Az iskola tagintézmény jogutódja 2013. január 1. napjától a Magyar Állam által
fenntartott 8 évfolyamos Csány László Általános Iskola (8782 Zalacsány, Csány u. 6.)
d.) Fenntartó Önkormányzat kijelenti, hogy az átszervezés során munkavállalói
létszámcsökkentésre, illetve munkakör átszervezésre, illetményváltozásra – az
intézményvezetők kivételével tekintettel a jogszabályi előírásokra- nem kerül sor.
e.) Fenntartó Önkormányzat kijelenti, hogy a b.) és c.) pontban megjelölt intézmények
vonatkozásában az intézmények működési kiadása és az állami támogatás
különbözetéből adódó hiányt a jelenleg hatályos társulási megállapodásban ( jogelőd
intézményre vonatkozó megállapodás) foglaltak szerint kívánja továbbra is
finanszírozni.
f.) Fenntartó Önkormányzat ezen döntése szándéknyilatkozat, a Képviselő-testület
felhatalmazza Nagy Lászlóné polgármestert és dr. Prótár Henrietta körjegyzőt a
Közoktatási törvényben előírt egyeztetési eljárás lebonyolítására, az átszervezést az
eljárás lebonyolítását követően hagyják véglegesen jóvá.
Határidő : 2012. November 30.
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző
Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
31./2012. ( IX. 21.) sz. KT határozat
Almásháza község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Csány László Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda intézményfenntartó társulásának tagja (
továbbiakban:fenntartó Önkormányzat) az alábbi szándéknyilatkozatot hozza:
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2013. január 1. napjától a Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodát
fenntartó Önkormányzatok- az intézmény székhelyének/telephelyének elhelyezkedését,
férőhelyét, munkavállalói létszámát, indítható csoportok/osztályok számát, forráshiány
finanszírozását nem érintően- át kívánják szervezni az alábbiak szerint:
a.) 2012. december 31. napjával a Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvodát fenntartó Önkormányzatok jogutóddal megszüntetik
b.) Az óvoda tagintézmény jogutódja 2013. január 1. napjától önálló közoktatási
intézményként a 2 csoporttal működő Zalacsányi Napköziotthos Óvoda ( 8782
Zalacsány, Dózsa u. 2) Zalacsány, Almásháza, Tilaj, Ligetfalva Önkormányzat által
fenntartva intézményfenntartó társulás keretében
c.) Az iskola tagintézmény jogutódja 2013. január 1. napjától a Magyar Állam által
fenntartott 8 évfolyamos Csány László Általános Iskola (8782 Zalacsány, Csány u. 6.)
d.) Fenntartó Önkormányzat kijelenti, hogy az átszervezés során munkavállalói
létszámcsökkentésre, illetve munkakör átszervezésre, illetményváltozásra – az
intézményvezetők kivételével tekintettel a jogszabályi előírásokra- nem kerül sor.
e.) Fenntartó Önkormányzat kijelenti, hogy a b.) és c.) pontban megjelölt intézmények
vonatkozásában az intézmények működési kiadása és az állami támogatás
különbözetéből adódó hiányt a jelenleg hatályos társulási megállapodásban ( jogelőd
intézményre vonatkozó megállapodás) foglaltak szerint kívánja továbbra is
finanszírozni.
f.) Fenntartó Önkormányzat ezen döntése szándéknyilatkozat, a Képviselő-testület
felhatalmazza Nagy Lászlóné polgármestert és dr. Prótár Henrietta körjegyzőt a
Közoktatási törvényben előírt egyeztetési eljárás lebonyolítására, az átszervezést az
eljárás lebonyolítását követően hagyják véglegesen jóvá.
Határidő : 2012. November 30.
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző
Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
35./2012. ( IX. 21.) sz. KT határozat
Tilaj község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Csány László Általános Iskola
és
Napköziotthonos
Óvoda
intézményfenntartó
társulásának
tagja
(
továbbiakban:fenntartó Önkormányzat) az alábbi szándéknyilatkozatot hozza:
2013. január 1. napjától a Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvodát
fenntartó Önkormányzatok- az intézmény székhelyének/telephelyének elhelyezkedését,
férőhelyét, munkavállalói létszámát, indítható csoportok/osztályok számát, forráshiány
finanszírozását nem érintően- át kívánják szervezni az alábbiak szerint:
a.) 2012. december 31. napjával a Csány László Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvodát fenntartó Önkormányzatok jogutóddal megszüntetik
b.) Az óvoda tagintézmény jogutódja 2013. január 1. napjától önálló közoktatási
intézményként a 2 csoporttal működő Zalacsányi Napköziotthos Óvoda ( 8782
Zalacsány, Dózsa u. 2) Zalacsány, Almásháza, Tilaj, Ligetfalva Önkormányzat által
fenntartva intézményfenntartó társulás keretében
c.) Az iskola tagintézmény jogutódja 2013. január 1. napjától a Magyar Állam által
fenntartott 8 évfolyamos Csány László Általános Iskola (8782 Zalacsány, Csány u. 6.)
d.) Fenntartó Önkormányzat kijelenti, hogy az átszervezés során munkavállalói
létszámcsökkentésre, illetve munkakör átszervezésre, illetményváltozásra – az
intézményvezetők kivételével tekintettel a jogszabályi előírásokra- nem kerül sor.
e.) Fenntartó Önkormányzat kijelenti, hogy a b.) és c.) pontban megjelölt intézmények
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vonatkozásában az intézmények működési kiadása és az állami támogatás
különbözetéből adódó hiányt a jelenleg hatályos társulási megállapodásban ( jogelőd
intézményre vonatkozó megállapodás) foglaltak szerint kívánja továbbra is
finanszírozni.
f.) Fenntartó Önkormányzat ezen döntése szándéknyilatkozat, a Képviselő-testület
felhatalmazza Nagy Lászlóné polgármestert és dr. Prótár Henrietta körjegyzőt a
Közoktatási törvényben előírt egyeztetési eljárás lebonyolítására, az átszervezést az
eljárás lebonyolítását követően hagyják véglegesen jóvá.
Határidő : 2012. November 30.
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző
2./ ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Megállapodás módosítás
elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, a határozati
javaslat elfogadását javasolta.
Hozzászólás nem hangzott el, Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
38./2012. (IX.21.) sz. KT határozat
Zalacsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi
Innovációs Társulás Társulási Tanácsa 36/2012. (IX. 05.) sz. határozatának megfelelően
a Többcélú Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Megállapodás módosítását
elfogadja.
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosításának aláírására felhatalmazza
a polgármestert.
Felhívja a (kör)jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodás elfogadásáról szóló Képviselőtestületi határozati kivonat két példányának megküldésével a ZalA-KAR Térségi
Innovációs Társulás Munkaszervezetét (8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. út 9.) értesítse.
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző
Határidő: 2012. október 01.
Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
28./2012. (IX.21.) sz. KT határozat
Ligetfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi
Innovációs Társulás Társulási Tanácsa 36/2012. (IX. 05.) sz. határozatának megfelelően
a Többcélú Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Megállapodás módosítását
elfogadja.
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosításának aláírására felhatalmazza
a polgármestert.
Felhívja a (kör)jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodás elfogadásáról szóló Képviselőtestületi határozati kivonat két példányának megküldésével a ZalA-KAR Térségi
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Innovációs Társulás Munkaszervezetét (8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. út 9.) értesítse.
Felelős: Perge Jánosné polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző
Határidő: 2012. október 01.
Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
32./2012. (IX.21.) sz. KT határozat
Almásháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi
Innovációs Társulás Társulási Tanácsa 36/2012. (IX. 05.) sz. határozatának megfelelően
a Többcélú Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Megállapodás módosítását
elfogadja.
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosításának aláírására felhatalmazza
a polgármestert.
Felhívja a (kör)jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodás elfogadásáról szóló Képviselőtestületi határozati kivonat két példányának megküldésével a ZalA-KAR Térségi
Innovációs Társulás Munkaszervezetét (8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. út 9.) értesítse.
Felelős: Németh Attila polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző
Határidő: 2012. október 01.
Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
36./2012. (IX.21.) sz. KT határozat
Tilaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi Innovációs
Társulás Társulási Tanácsa 36/2012. (IX. 05.) sz. határozatának megfelelően a Többcélú
Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Megállapodás módosítását elfogadja.
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosításának aláírására felhatalmazza
a polgármestert.
Felhívja a (kör)jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodás elfogadásáról szóló Képviselőtestületi határozati kivonat két példányának megküldésével a ZalA-KAR Térségi
Innovációs Társulás Munkaszervezetét (8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. út 9.) értesítse.
Felelős: Senkó József polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző
Határidő: 2012. október 01.

3./ Zalaszentgróti Kistérség Közoktatás Fejlesztési Tervének kiegészítése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet, a határozati
javaslat elfogadását javasolta.
Hozzászólás nem hangzott el, Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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39./2012. (IX.21.) sz. KT határozat
Zalacsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi
Innovációs Társulás Társulási Tanácsa 37/2012. (IX. 05.) sz. határozatának megfelelően
a Zalaszentgróti Kistérség Közoktatás-fejlesztési tervének 1. számú kiegészítését
elfogadja.
Felhívja a körjegyzőt, hogy a Zalaszentgróti Kistérség Közoktatás-fejlesztési tervének 1.
számú kiegészítésének elfogadásáról szóló Képviselő-testületi határozati kivonat két
példányának megküldésével a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás
Munkaszervezetét (8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. út 9.) értesítse.
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző
Határidő: 2012. október 01.
Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
29./2012. (IX.21.) sz. KT határozat
Ligetfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi
Innovációs Társulás Társulási Tanácsa 37/2012. (IX. 05.) sz. határozatának megfelelően
a Zalaszentgróti Kistérség Közoktatás-fejlesztési tervének 1. számú kiegészítését
elfogadja.
Felhívja a körjegyzőt, hogy a Zalaszentgróti Kistérség Közoktatás-fejlesztési tervének 1.
számú kiegészítésének elfogadásáról szóló Képviselő-testületi határozati kivonat két
példányának megküldésével a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás
Munkaszervezetét (8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. út 9.) értesítse.
Felelős: Perge Jánosné polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző
Határidő: 2012. október 01.
Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
33./2012. (IX.21.) sz. KT határozat
Almásháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi
Innovációs Társulás Társulási Tanácsa 37/2012. (IX. 05.) sz. határozatának megfelelően
a Zalaszentgróti Kistérség Közoktatás-fejlesztési tervének 1. számú kiegészítését
elfogadja.
Felhívja a körjegyzőt, hogy a Zalaszentgróti Kistérség Közoktatás-fejlesztési tervének 1.
számú kiegészítésének elfogadásáról szóló Képviselő-testületi határozati kivonat két
példányának megküldésével a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás
Munkaszervezetét (8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. út 9.) értesítse.
Felelős: Németh Attila polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző
Határidő: 2012. október 01.
Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
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37./2012. (IX.21.) sz. KT határozat
Tilaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi Innovációs
Társulás Társulási Tanácsa 37/2012. (IX. 05.) sz. határozatának megfelelően a
Zalaszentgróti Kistérség Közoktatás-fejlesztési tervének 1. számú kiegészítését
elfogadja.
Felhívja a körjegyzőt, hogy a Zalaszentgróti Kistérség Közoktatás-fejlesztési tervének 1.
számú kiegészítésének elfogadásáról szóló Képviselő-testületi határozati kivonat két
példányának megküldésével a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás
Munkaszervezetét (8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. út 9.) értesítse.
Felelős: Senkó József polgármester, dr. Prótár Henrietta körjegyző
Határidő: 2012. október 01.

4./ Vagyonátadás járási hivatal kialakításához
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : Mai napon kapott emailt az Önkormányzat , mely szerint a
2013. január 1. napjától felállításra kerülő járási hivatalok kialakítása érdekében az
Önkormányzatoknak a szükséges ingóságot és ingatlanhasználatot térítésmentesen kell
biztosítani és ennek érdekében a mellékelt megállapodást elfogadni a Képviselőtestületeknek. Két héttel korábban már járt a Körjegyzőségen a Kormányhivatal megbízottja
és lefotózta az igazatási ügyintézők irodáinak berendezési tárgyait, ezeket fogják a járáshoz
vinni, illetve 2 köztisztviselőt fog átvenni a járási hivatal. Mivel a berendezési tárgyak
Zalacsány Önkormányzat tulajdonát képezik, elvileg csak Zalacsány Képviselő-testületének
kellene határozatot hozni, de a Kormányhivatal javaslata, hogy valamennyi Képviselő-testület
hozzon döntést. A megállapodások előkészítését a járási biztosok fogják végezni, a keszthelyi
járás esetében dr. Varga Andrea lesz a biztos, hétfőn délelőtt érkezik Zalacsányba. Kéri a
Képviselő-testületeket, hogy saját Önkormányzataik vonatkozásában hatalmazzák fel a
polgármestereket a megállapodás aláírására.
Németh Attila polgármester : Nem ért egyet, nem támogatja.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
40/2012.(IX.21.) sz. KT határozat
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal és
Zalacsány község Önkormányzat között, a járáshoz átkerülő államigazgatási feladatok
ellátását biztosító önkormányzati tulajdonban levő ingatlan és ingó vagyon , továbbá
vagyoni értékű jog Magyar Állam általi ingyenes használati , illetve egyéb jogcímen
történő jogának átadása érdekében a megállapodást jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012.október 30.
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester
Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
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határozatot hozta:
30/2012.(IX.21.) sz. KT határozat
Ligetfalva község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal és
Ligetfalva község Önkormányzat között, a járáshoz átkerülő államigazgatási feladatok
ellátását biztosító önkormányzati tulajdonban levő ingatlan és ingó vagyon , továbbá
vagyoni értékű jog Magyar Állam általi ingyenes használati , illetve egyéb jogcímen
történő jogának átadása érdekében a megállapodást jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012.október 30.
Felelős: Perge Jánosné polgármester
Almásháza Önkormányzat Képviselő-testülete 2 tartózkodással a határozati javaslatot nem
fogadta el.
Tilaj Önkormányzat Képviselő-testülete 3 tartózkodással a határozati javaslatot nem fogadta
el.
Több napirendi pont nem volt, Nagy Lászlóné polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 19 órakor berekesztette.

k.m.f.

Nagy Lászlóné
Zalacsány Polgármestere

Perge Jánosné
Ligetfalva Polgármestere

Senkó József
Tilaj Polgármestere

Németh Attila
Almásháza Polgármestere

Dr. Prótár Henrietta
körjegyző

