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Jegyzőkönyv

Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 15.én 17 óra kezdettel megtartott közmeghallgatásról
Az ülés helye: Közösségi Ház nagyterme ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)
Jelen vannak: Nagy Lászlóné polgármester
Gondos József alpolgármester
Horváth Rudolf képviselő
Rétiné Végh Katalin képviselő
Stubics Imre képviselő
Vajda Ildikó képviselő

Dr. Prótár Henrietta körjegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez
50 fő lakossági érdeklődő
Nagy Lászlóné polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján – jegyzőkönyv
1. sz. melléklete- megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes- mivel a 7 tagú
Képviselő-testületből 6 képviselő jelen van. Javaslatot tett a napirendre, a Képviselő-testület
a napirendről szóló javaslatot a meghívóval megegyezően egyhangúlag jóváhagyta.
Napirend
1./ Tájékoztató Zalacsány Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, az Önkormányzat 2013.
évi működési-fejlesztési elképzeléseiről
2./ Közérdekű bejelentések, javaslatok
Napirend tárgyalása:
1./ Tájékoztató Zalacsány Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, az Önkormányzat
2013. évi működési-fejlesztési elképzeléseiről
Nagy Lászlóné polgármester A köszöntést követően tájékoztatást adott az önkormányzat
2012. évi munkájáról, ismertette az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és
kiadási főösszegét, a 2013. évi terveket. ( Előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)
2./ Közérdekű bejelentések, javaslatok
1./ Márton Gabriella: Ha a hulladékdíjat megemelik, nem tudja a lakosság kifizetni. Tavaly
befizettek 13000 Ft kommunális adót, most éves szinten még 27000 Ft szemétszállítást is
fizetnek. Lehet, hogy a szolgáltató sokat akar rajta keresni, meg kellett volna kérni, hogy mibe
került tavaly a szemétszállítás, mennyi volt rajta a haszon. Az Önkormányzat az
egyedülállóknak adott kedvezményt, de miért nem ad a kétszemélyes háztartásoknak is, akár
úgy , hogy azok kisebb edényt vehessenek. Így nincsenek az emberek a szelektív gyűjtésre
rászorítva.
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Nagy Lászlóné polgármester : A kommunális adó – és ezt minden évben elmondta
közmeghallgatáson- mellé az Önkormányzat 13000 Ft-ot tett a hulladékszállítási díjhoz
háztartásonként. Teljesen megváltozik minden, feladatfinanszírozás lesz, kötött
felhasználással, ebből nem fizetheti az Önkormányzat a lakosság helyett a hulladékszállítást.
A szolgáltatót 2010. évben közbeszerzési eljárás során választották ki, csak a Saubermacher
Kft pályázott. A Zalaispa Zrt Ligetfalva és Almásháza számára is ezt a díjat adta, az
Önkormányzat nem tud a díjon változtatni.Az Önkormányzat segített az egyedülállóknak az
50% kedvezmény biztosításával, jövőre nem tudja, miből fogják ezt kifizetni. Ha 60 l-es
edényt is biztosítanak, szinte minden háztartás ezt választaná, és a díj ugyanannyi lenne, mint
most, mert az éves hulladékmennyiség alapján számolja ki a szolgáltató. Aki belefért a
jövedelme alapján kapott lakásfenntartási támogatást, 81 család részesül benne, ebből a
szemétdíj kifizethető. Tudja, hogy ez nagy teher a családok számára, de az egyedülállók úgy
kaptak 50% kedvezményt, hogy a jövedelmüket nem vizsgálták.
2./Varga Ferenc: Van aki havonta egyszer teszi ki az edényt, más minden héten és ugyanazt a
díjat kell fizetni. Ez egy nem teljesített szolgáltatás.
Nagy Lászlóné polgármester : Ezt már többször letisztázták, minden állásfoglalást átadott. Ha
bejön a hulladékgyűjtő autó, meg kell fizetni, akkor is, ha nem tette ki az edényt. Javasolja,
hogy írjon a minisztériumba- ahol ezt a kérdést tudják szabályozni- hogy változtassák ezt
meg.
Németh József: Vagy el lehet költözni. Mindig azokkal van a baj, akik ide beköltöznek, a
helyiek mindent tudomásul tudnak venni. A temető konténer is mindig tele van háztartási
szeméttel, ne mondják azt, hogy nincs szemét.
3./ Örvényeshegyen útvonalat rajzoltak ki, tud-e erről az Önkormányzat ?
Nagy Lászlóné polgármester : A mezőgazdasági utak felújítására lesz pályázat, egy vállalkozó
panziót épített Örvényeshegyen, vállalta a pályázat elkészítését és ehhez jelölték ki az utat. A
templom felújításához is ő készítette el ingyen a pályázatot.
4./ A száraz mammutfenyővel mi lesz?
Nagy Lászlóné polgármester : Kivágásra kerül, az ingatlan tulajdonosa fog erről intézkedni.
5./ Ha a falu Zalaapátihoz csatlakozik, az adóbevétel csak Zalacsányé marad, vagy át kell
adniuk?
Csak Zalacsányé marad, az Önkormányzatot ez nem érinti, csupán a hivatal központja kerül
át, helyben marad minden ügyintézés, a lakosság ebből semmit nem fog észrevenni.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Több napirendi pont nem volt, Nagy Lászlóné polgármester megköszönte a megjelenést és a
közmeghallgatást 17 óra 50 perckor berekesztette.
k.m.f.
Nagy Lászlóné
Polgármester

dr. Prótár Henrietta
körjegyző

