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Jegyzőkönyv
Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 1jén 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány,
Zrínyi M. u. 6.)
Jelen vannak:

Nagy Lászlóné
Gondos József
Stubics Imre
Horváth Rudolf
Rétiné Végh Katalin
Vajda Ildikó

Polgármester
Alpolgármester
Képviselő-testület tagja
Képviselő-testület tagja
Képviselő-testület tagja
Képviselő-testület tagja

Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal valamennyi
napirendhez
Igazoltan távol van: Cigli Ferenc képviselő
Nagy Lászlóné polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket,
megállapította Képviselő-testület határozatképességét- a 7 tagú Képviselő-testületből 6
képviselő jelen van-, majd javaslatot tett az ülés napirendjére.
Képviselő-testület a javaslattal egyetértve, egyhangúan ülésének napirendjét az alábbiak
szerint állapította meg:

Napirend:
1./Zalacsány Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
2/ Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
3./ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
4./ A helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló
12/2007.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
5. / A házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló rendelet
megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
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6./ Vegyes ügyek

Napirendek tárgyalása:
1./ Zalacsány Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet:
Tisztelt Képviselő-testület!
Indokolás a 2013. évi költségvetési rendelethez:
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselőtestület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos
teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a
következő jogszabályok tartalmazzák:
- Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.
törvény
- Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm.
rendelet
Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé
terjeszti a rendelettervezetet.
Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési
rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő
negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
Fenti jogszabálynak és a 2013. januári ülésen elhangzottaknak megfelelően készítettük el
Zalacsány Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelet tervezetét.
A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező
feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges
kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az
Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti az önként vállalt
feladatokat. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 117-118.§ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. A hatályba
lépés dátuma 2013. január 1, 2013. évtől az Országgyűlés a feladatfinanszírozás
rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással a helyi önkormányzatok által csak a
kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátásának működési
kiadási fedezetét biztosítja. A 2013. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:
- Magyarország 2013. évi költségvetési törvényének az önkormányzatokra vonatkozó
szakaszait
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- A Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait
- Az önkormányzat gazdálkodására ható gazdasági folyamatokat
- az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját.

Az Áht. 26. § (1) bekezdése és az Ávr. 29. §. (1) bekezdése alapján elkülönül
a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi
önkormányzat költségvetése is. A Helyi nemzetiségi önkormányzat nevében végzett
tevékenységekkel, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének
működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és
költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási
előirányzatai között kell szerepeltetni.
Az Áht 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és
kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és
az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell. Ezt a bemutatást szolgálja
az 1. sz. melléklet.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek bemutatása (1/b számú melléklet)
Az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat
költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szerint
elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat
által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -,
bevételeit és kiadásait is.
A rendelkezések szerint kiemelt előirányzatonként kell bemutatni a bevételi előirányzatokat.
Ennek megfelelően kezeljük a helyi önkormányzati bevételeket.
A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi
adó bevételeket, normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi
költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételeit.
2013. évi bevételek főösszege 131092 eFt, melyből:
Intézményi működési bevételek: Összességében várhatóan 8255 eFt-os bevételi
előirányzattal tervezünk. Ezen belül: Postai szolgáltatás díja 8255 eFt, önként vállalt feladatra
tervezve.
Önkormányzatok sajátos működési bevételeiből várhatóan 20300 eFt bevétel
származik az idei évben. Ezen belül:
A Helyi adók tekintetében az építményadó tervezett összege 3000 eFT, telekadó tervezett
összege 7500 eFt . Az Idegenforgalmi adó tekintetében a tavaly befolyt bevételekhez
képest változás nem várható, az idegenforgalmi adóról szóló rendelet szerint az adó alapja
a megkezdett vendégéjszaka, az adómértéke 200 Ft/fő/éj, várható bevétel 1100 eFT éves
szinten.
Iparűzési adó: 5000 eFT bevételt tervezünk, 500 eFT-tal kevesebbet, mint 2012. évben, mivel
a 76-os út felújításának befejeződése miatt és a megszűnt vállalkozások kevesebb adóbevétel
várható.
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Átengedett központi adók: A gépjármű adóból származó bevétel továbbiakban 40 %-ban illeti
meg a helyi önkormányzatokat, 3000 eFt-os előirányzat tervezése indokolt, melyből 1800
eFt-ot az állam részére be kell fizetni .SZJA támogatást 2013 évben az állam megszüntette.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Várhatóan nem folyik be bevétel, amennyiben
év közben zártkerti ingatlanok, földterületek értékesítésére kerül sor, az előirányzatot
módosítjuk.

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések jelenleg tervezhető összege
55294 eFt, ebből :
A normatív állami támogatás és az Önkormányzati egyéb költségvetési támogatás
összege 48883 eFt.
A jövedelempótló támogatások kiegészítése a kiadási oldalon az ellátások alapján kifizetett
összeg után a központi költségvetésből az ott meghatározott mértékű % arányában igényelt
támogatás. A 2013. évi költségvetési koncepció tájékoztatást nyújtott a szociális segélyezés
átalakulásáról. Az egyes jövedelempótló ellátások finanszírozására differenciált mértékű
támogatást lehet igénybe venni. A lehívható támogatások mértékét a következő táblázatban
foglaljuk össze.
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE és a TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Rendszeres szociális segély 90 %
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 80 %
Lakásfenntartási támogatás (normatív) 90 %
Támogatásértékű működési bevétel: 2870 eFt- intézmények működéséhez való
hozzájárulás ( OEP finanszírozás)
Működési célú pénzeszköz átvétel: 3541 eFt- intézmények működtetéséhez való
Önkormányzati ( Ligetfalva, Tilaj, Almásháza ) hozzájárulás, valamint 2012. évről áthúzódó
közmunkaprogram támogatása
Hitelfelvétel: A helyi önkormányzatok hitel felvételének lehetőségei jelentősen
megváltoztak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, 10. §.
(1) bekezdése szerint: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.
(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:
a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi
szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának
biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra,
b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe
vett reorganizációs hitelre,
c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint
d) a Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos
nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig
a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását
szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.
(3) Az önkormányzat 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig
egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

5
Hitelfelvételre 2013. évben nem kerül sor.
Pénzforgalom nélküli bevétel – előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Az Áht. 23. §.
(2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány
belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának igénybevételét felhalmozási célra
tervezzük, jelenleg működési kiadásra fordítjuk. A pénzmaradvány összege 44243 eFt.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak bemutatása
Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési
intézmények kiadásainak bemutatása azonos a bevételeknél jelzettekkel . Az
intézmények vezetőivel a 2013. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalás és a
költségvetések elfogadása megtörtént.
A 2013. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA
A kiadások szerkezete nem változott . A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő
járulékok aránya nőtt, a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésével arányosan,
valamint a soros lépéseknek köszönhetően is.
Személyi juttatások
Személyi juttatások jogcímnél az önkormányzat által foglalkoztatottak személyi juttatásként
javasolt előirányzat 28453 e Ft. Az előirányzott összeg a jogszabály által garantált
közalkalmazotti, köztisztviselői és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámra a
tervezett személyi juttatást tartalmazza, valamint itt jelenik majd meg a Startmunkaprogramban foglalkoztatottak bére is évközi módosítással. Bedolgozásra került a
cafetéria összege az óvoda közalkalmazottai vonatkozásában bruttó 81 e Ft/fő/év.
Külső személyi juttatások tekintetében a polgármester tiszteletdíja, valamint a hivatalsegéd
megbízási díja szerepel kiadásként.
Munkaadókat terhelő járulékok
A társadalombiztosítási járulékot felváltja a szociális hozzájárulási adó, mértéke nem változott
27 %, összege 7024 e Ft.
Dologi kiadások
A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez,
tervezett összege 42747 eFt. Csak a legszükségesebb működési kiadások kerültek
számbavételre, ide értve a 2013. március 1-jével induló Startmunka mintaprogram keretein
belül felmerült dologi kiadásokat is. A többi kiadásunk az inflációs várakozásoknak megfelelő
emelkedés összegét tartalmazza
Működési célú pénzeszköz átadás
Itt került megtervezésre a teljesség igénye nélkül:
- Zalai Falvakért Egyesület támogatása 20 eFt
- háziorvos, orvosi és fogorvosi működésének támogatása 1828 eFt
- gyermekétkeztetés rezsitámogatása 6032 eFt
200 eFt
- Polgárőrség támogatása
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Támogatás értékű működési kiadás
Pénzeszköz átadásnál egy jelentős tétel van, a körjegyzőségnek és közös önkormányzati
hivatalnak átadott hozzájárulás, amely 2013 évben 16953 eFt-tal.
Önkormányzat által folyósított ellátások
A helyi önkormányzat által folyósított ellátások összege 7685 e Ft, amely az Önkormányzat
saját forrását tartalmazza a bevételeknél ismertetett arányban, év közben módosításra kerül a
ténylegesen kifizetett ellátások és azok visszaigénylése alapján.
Ellátásonként tervezett önrész az alábbiak szerint:
 rendszeres szoc. segély 85 e Ft,
 foglalkozatást helyettesítő támogatás 957 e Ft,
 normatív lakásfenntartási támogatás 444 e Ft,
 ápolási díj alanyi jogon (2012. dec. havi) 15 e Ft,
 átmeneti segély 500 e Ft,
 temetési segély 80 e Ft,
 közgyógyellátás 800 e Ft,
Felhalmozási kiadás: ( felhalmozási célú pénzeszköz átadás )
Felhalmozási kiadásunk 0 e Ft, mely az Önkormányzat anyagi helyzetétől függően év közben
változhat.
Hiteltörlesztés
Az Önkormányzat hitellel nem rendelkezik.
Tartalék:
A 2007-ben felvett 100 000 e Ft felhalmozási célú CHF alapú hitelünket 2012. december 28.
napján a Magyar Állam teljes mértékben kiegyenlítette, azonban feltétel volt, hogy a
következő évben esedékes tőke és kamattörlesztés teljes összegét- 20 millió Ft-ot- tartalékként
el kell különíteni, amelyből év közben kizárólag a Mötv. szerinti kötelező önkormányzati
alapfeladatok végrehajtásához lehet hozzájárulni.
Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása
A 2013. évi költségvetés tervezésnél jelentős létszámcsökkenés van az intézmények
átszervezése miatt. A tervezet szerint a jelenlegi feladatok ellátásához 2013. évre az
engedélyezett létszámot 13 főben javasoljuk meghatározni, a helyi önkormányzat
gazdálkodási körében az önkormányzat gazdálkodási körében 1 fő köztisztviselői, 7 fő
közalkalmazott és 1 fő a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszám. A Startmunkaprogram keretein belüli közfoglalkoztatottak száma várhatóan 32 fő.
Közvetett támogatások
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet
28. §-a rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett
támogatásokat.
Helyi rendelet alapján: nincs kedvezmény
Törvény alapján:
- 1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (a) pontja alapján biztosított mentes-
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ség költségvetési szervre vonatkozóan 31740 Ft,
- 1991. évi LXXX. Gépjárműadóról szóló törvény 5. § (f) pontja alapján biztosított mentesség a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozóan 11 főt érint, összege 112275 Ft,
- tehergépjárművekre vonatkozó kedvezmény (11 db), összege 243570 Ft.
Zalacsány Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata:
társadalmi kihatásai: nincs
gazdasági kihatásai: nincs
költségvetési kihatásai: állami bevétel biztosítása az Önkormányzat számára
környezeti következményei: nincsenek
egészségügyi következményei: nincsenek
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelem
megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
körjegyzőségen dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak,
szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel
Nagy Lászlóné polgármester: A háziorvosi rendelő ajtócseréje 440 eFT+ÁFA lesz, viszont az
ÁNTSZ tegnapelőtt tartott ellenőrzést a háziorvosi rendelőben és ez év végéig adott haladékot
az Önkormányzatnak arra, hogy mozgáskorlátozotti illemhelyet alakítson ki, illetve a
mozgáskorlátozott feljárót építse át, mivel nem jó a lejtése. Az illemhelyet a férfi WC
helyiségéből ki lehet alakítani, a helyiség ajtaját is cserélni kell, valamint kapaszkodót kell
kiépíteni és a mosdót is át kell helyezni. A Vállalkozók útján a közvilágítási lámpatest
felhelyezése 70 eFt lesz, a megrendeléséről intézkedett.
Napirenddel kapcsolatos hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal
, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag megalkotta a
Zalacsány község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013.( III.04.) önkormányzati rendeletet:
Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.
Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja,
valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2)
bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
2013. éves költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési
szerveire.
2. §. (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
b.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:Zalacsányi Csány László Óvoda
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(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat 2013. évi bevételei-kiadásai
3. §. A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2013. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege
131092 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét
131092 ezer forintban
állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
4. §. (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b
melléklet tartalmazza, a 3.§ -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegen belül:
a) Önkormányzatok intézmény működési bevétele

8255 e Ft

b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele
c) Önkormányzat költségvetési támogatása
d) Támogatásértékű működési bevétel
e) Előző év pénzmaradvány igénybevétele
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 4000
bevételként tervezi és használja fel.

23300 eFt
48883 e Ft
6411 e Ft
44243 eFt
eFt bevételt működési

II. A költségvetési kiadások
5. §. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők
szerint határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
a) személyi jellegű kiadások:
b) munkaadókat terhelő járulékok:
c) dologi jellegű kiadások:
d) társadalom és szociálpolitikai juttatás
e) támogatás értékű működési kiadás:
f) működési célú pénzeszköz átadás

111092 eFt
28453 e Ft
7024 e Ft
42747 e Ft
7685 e Ft
8230 e Ft
16953 e Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait
kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3,
4. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató
jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(4) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 20000 eFt-ban képez.
(6) A 2013. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat
felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a
polgármester gondoskodik.
6. §. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 0 ezer forint.
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(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet
tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2013. évben folyamatban.
7.§ (1) A Körjegyzőség 2013. évi költségvetését a Képviselő-testület a 9. mellékletben foglaltak szerint
állapítja meg.
(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2013. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési létszámkeret
8. §. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 13 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám)
- 32 fő közfoglalkozatásban részt vevő
állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint
állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek
költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell
összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja
magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben
előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja
automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok,
amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(6) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a
költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások
előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési
szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(7) A költségvetési szervek a 2013. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a
polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(8) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
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10. §. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület
gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Sármelléki Közös Önkormányzati
Hivatal Zalacsányi Kirendeltsége látja el.
11. §. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített
állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztati. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési
rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól
– az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak
figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. §. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzatmódosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a
képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó
intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább
negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében fogaltak
figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében
ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi
eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
(4) A Zalacsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése kizárólag saját határozata alapján
módosítható. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában foglaltakra vonatkozóan a
települési Önkormányzat Képviselő-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
13. §. A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját
hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselőtestület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. §. (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a
költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az
előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő –
képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente
köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
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(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Ötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat
által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának
10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
15. §. Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti
Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány
finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír
vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek
lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a
képviselő-testület határozatban dönt.
17. §. A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2013. évre 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
18. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2 A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Zalacsány, 2013. március 1.

Nagy Lászlóné
polgármester

dr. Bognár András
mb. jegyző

A rendelet kihirdetve:
Zalacsány, 2013. március 4.
dr. Bognár András
mb.jegyző

A rendelet mellékletei terjedelmük miatt a jegyzőkönyvhöz csatolva!
2/ Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester

Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet:
Tisztelt Képviselő-testület !
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A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 15/2004.(IX.20.) önkormányzati rendelet
módosítás indokolása:
A szociális ellátásokról szóló 1993. Évi III. Törvény (továbbiakban: Szt.) több szakasza módosult
2013. Január 1. napjától a 2012. évi CXVII törvény alapján. A szociális gondoskodás helyi
szabályairól szóló 15/2004. ( IX.20.) önkormányzati rendeletet ennek megfelelően módosítani
szükséges.
Alapvető változás, hogy több juttatás megállapítását, megszüntetését a jegyző hatásköréből a járási
hivatal hatáskörébe utalja / utalta 2013. évben a törvénymódosítás ( Rendelet 1 §, 2 §, 3 § 4 §):
- az időskorúak járadékát
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
- ápolási díj normatív esetekben történő megállapítását - a méltányosságból történő megállapítás a
Képviselő-testület hatáskörében marad
- közgyógyellátásra való jogosultság alanyi és normatív alapon.
A módosítás során a hatáskör változást vezettük át a rendelet vonatkozó szakaszaiban. Javasoljuk a
polgármester részére az átmeneti segélykeret 20%-nak megfelelő összeghatárig lehetőséget biztosítani
az átmeneti segély megállapítására a gyors intézkedést igénylő esetek miatt.
Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 15/2004. önkormányzati rendelet módosítás
előzetes hatásvizsgálata:
társadalmi kihatásai: a szociálisan rászoruló lakosság segítése
gazdasági kihatásai: nincs
költségvetési kihatásai: nincs
környezeti következményei: nincs
egészségügyi következményei: nincs
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: jelentősek
megalkotásának szükségessége: törvényi kötelem
megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel

alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
rendelkezésre állnak
Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:
A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal.

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal , 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag megalkotta a
3/2013. ( III. 04.) önkormányzati rendeletet
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 15/2004. ( IX.20.) önkormányzati
rendelete módosításáról:
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. ( III. 04.) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 15/2004. ( IX.20.) önkormányzati
rendelete módosításáról
Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális
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ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdésében, a 26. § (1)-(2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 15/2004. ( IX.20.) önkormányzati rendeletének (
továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§1 (1) A Képviselő-testület a szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes hatásköreit a polgármesterre
ruházza át, az Szt. a polgármester részére állapít meg hatásköröket.
(2) Polgármesterre átruházott hatáskörök:
a.) temetési segély iránti kérelmek elbírálása
b.) elemi károsultak segélyezése
c.) szociális étkeztetésre való jogosultság megállapítása
d.) átmeneti segély megállapítása a segélykeret 20%-ig
(3) Szt. alapján polgármester részére megállapított hatáskörök:
a.) köztemetés engedélyezése
(4) Képviselő-testület a szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes hatásköreit a Szociális Bizottságra
ruházza át:
a.) átmeneti segély megállapítása
b.) kamatmentes szociális kölcsön iránti kérelmek elbírálása
c.) Szt. 43/b§ szerinti ( méltányossági) ápolási díj megállapítása
d.) ápolást, gondozást, valamint átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézménybe történő beutalás
(5) Az Szt. alapján a jegyző részére megállapított hatáskörök:
a.) aktív korúak ellátása iránti kérelmek elbírálása
b.) közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása
c.) lakásfenntartási támogatás kérelmek elbírálása

2. § A R. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
8.§.

Zalacsány község Önkormányzata, illetve az általa hatáskörrel felruházott szerv szociális rászorultság esetén a jogosult részére:
a.) lakásfenntartási támogatást,
b.) ápolási díjat,
c.) átmeneti segélyt,
d.) kamatmentes szociális kölcsönt,
e.) temetési segélyt
f.) rendszeres szociális segélyt
g.) foglalkoztatást helyettesítő támogatást
állapít meg.

3. § A R. 9.§-a hatályon kívül helyezve.
4. § A R. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
14.§.(1) Ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki az Szt. 43.§.(1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.
2) Az (1) bekezdés alapján ápolási díj állapítható meg annak a személynek , aki 18. életévét betöltött,
tartósan beteg, önmaga ellátására képtelen és állandó felügyeletre szoruló hozzátartozója gondozását
végzi, és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
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legkisebb összegének 110%-át, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 160 %-át.
5. § A R. 33.§-a hatályon kívül helyezve.

6.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezései 2013. január 1. napjától kell
alkalmazni.
(2) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon hatályát veszti.
(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Zalacsány , 2013. március 1.

Nagy Lászlóné
Polgármester

dr. Bognár András
mb.jegyző

Kihirdetve:
Zalacsány , 2013. március 4.

dr. Bognár András
mb jegyző

3./ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet
megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette a rendelet alkotás
szükségességét:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bek. szerint a
közterület elnevezésének rendjét a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat rendeletben
állapítja meg, a 143. § (3) bekezdése értelmében felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.

Tekintve, hogy Zalacsány községben a belterületei közterületek elnevezésének eljárási folyamata,
illetve jogi rendje jelenleg nincsen külön szabályozva új önkormányzati rendelet megalkotására van
szükség.
A rendelet tervezet hatásvizsgálata:
társadalmi kihatásai: nincs
gazdasági kihatásai: nincs
költségvetési kihatásai: nincs
környezeti következményei: nincsenek
egészségügyi következményei: nincsenek
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: rögzíti az eljárás menetét, gyorsítja a döntések
meghozatalát
megalkotásának szükségessége: Mötv. alapján törvényi kötelem
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megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel, az
Önkormányzat nem rendelkezne a közterületek elnevezésének rendjáről
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a hivatalban
dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti
változást, tárgyi feltételeket nem igényel
Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:
A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal.

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen , 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással szavazattal egyhangúlag megalkotta a
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló
4/2013. (III.04.) önkormányzati rendeletet:
Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (III.04.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Zalacsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Zalacsány község közigazgatási területén az út,
az utca, a tér, a köz, stb. jellegű közterület és nagyobb területű összefüggő városrész, stb. elnevezését,
továbbá az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének a rendjét a város működéséhez szükséges
helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.
(2) A rendelet hatálya Zalacsány község közigazgatási területére, minden természetes személyre és a
székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az
ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra és a szabályozási terv által
kijelölt területre terjed ki.
(3) A rendeletet az érintett ingatlan tulajdonosainak kérelme alapján megfelelően alkalmazni kell a
közcélra igénybe vett kül- és belterületi magánutak elnevezésére, a magánutakhoz csatlakozó
ingatlanok házszámának megállapítására.
2. § E rendelet alkalmazásában
a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §
13. pontjában meghatározott terület.
b) Közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése.
c) Utcanév: földrajzi név, az út, az utca, a tér, a park, a köz, stb. jellegű közterület neve, mely
előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utca jelentésű utótagból áll. Az utcanév a közterületek
megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és
hagyományt őriz.
d) községrésznév: földrajzi név, a községen belüli vagy új beépítéssel kialakult és elkülönült területek,
illetve a külterületeken kialakult és elkülönült településrészek neve.
e) Házszám: Az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti és a többlakásos épületben lévő egyes
lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése, az utcanév nélkül.
Közterületek elnevezése
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3. § (1) Minden belterületi utcát el kell nevezni és minden külterületi utcát és magánutat el lehet
nevezni.
(2) A mezőgazdasági célú és a lakónépességet nem érintő mellékutakat nem szükséges elnevezni.
(3) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a
már elnevezett utca nevét veszi fel.
(4) Törekedni kell arra, hogy az ugyanabban a községrészben tálalható és hasonló beépítettségű
közterületek egy adott fogalomkörből származó néven kerüljenek elnevezésre.
(5) Az utca településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével – külön hatósági
döntés nélkül – az utca neve megszűnik.
4. § (1) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az egymás
folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat – nem lehet.
(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar
nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.
(3) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 20 év
múltán kerülhet sor.
(4) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek
állítson emléket:
a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását
szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett
vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó, vagy
c) akinek Zalacsány életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult
Zalacsány egészének vagy egy részének fejlődéséhez.
(5) Utcát elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága az
emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott hazánk vagy községünk
életében.
(6) A személyről történő elnevezés esetén az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által
használt családi és utónévvel.
(7) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség csak így ismert,
illetőleg az elnevezés egy családról történik.
(8) Ha a névadó személy foglakozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a
személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.
5. § (1) A település közterületeinek (utcáinak) elnevezéséről nyilvántartást (jegyzéket) kell vezetni.
Az utcanévjegyzéket és az adatainak megfelelő műszaki nyilvántartást az Önkormányzati Hivatal
vezeti
(2) Az utcanévjegyzék a következő adatokat tartalmazza:
a) az utca sorszámát
b) postai irányítószámát
c) az utca nevét
d) az utca jellegét
e) a jegyzékbe vétel érvényességének kezdő időpontját.
(3) A műszaki nyilvántartás tartalmazza:
a) a település megnevezését,
b) a postai irányítószámot,
c) az utca nevét, jellegét,
d) a ház számát,
e) egyéb helymegjelölést (szükség szerint)
f) helyrajzi számot
g) a változás előtti utcanevet és házszámot.
(4) Az utcanévjegyzék mellékletét képezi az önkormányzati képviselő-testületi határozatok alapján
vezetett és folyamatosan korrigált térképi nyilvántartás, amelyen az utcák nevét, az épületek
körvonalát és a számozást be kell jelölni. A térképészeti nyilvántartást az Önkormányzati Hivatal
vezeti.
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6. § A községrészek elnevezésére az utca elnevezési szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.
Közterület elnevezésének eljárási szabályai
7. § (1) A közterületek elnevezésére és az utcanévjegyzékbe felvett nevek megváltoztatására a
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) a polgármester
b) a Képviselő-testület bizottsága
c) helyi önkormányzat képviselője
d.) Zalacsány község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár
e) Zalacsány község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi
személy
8. § (1) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni,
továbbá a döntésről értesíteni kell az Okmányirodát, a Levéltárat, az illetékes földhivatalt, a helyi
rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, a közmű-szolgáltatókat és a
cégbíróságot.
(2) A közterület elnevezésének megváltoztatása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a
változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az
új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

Utca névtáblák
9. § (1) Az utca nevét a tájékozódást jól segítő utca-névtáblákon kell feltüntetni. Az elhelyezés
határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik.
(2) Az utca-névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a
külterületi ingatlanok és magánutak esetén, ahol az utca-névtábla elhelyezésének költsége a
kérelmező(ke)t terhelik.
(3) A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.
(4) Az utcák névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön
tartószerkezeten kell elhelyezni.
(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését
tűrni köteles.
Házszámozás
10. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat, az épületeket és a beépítetlen telkeket a
közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Az utcában több ingatlan azonos
számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak egy utcára kell
megállapítani a házszámot.
(2) Az út, utca, körút, köz, sétány, stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása a
faluközponttól kivezető utcák esetében a faluközponttól kezdődően, míg a faluközponttól távolabb eső
utcákban lévő ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni. Az utca bal
oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap.
(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező
irányú.
(4) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.
(5) A (2) – (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek
házszámozását nem érintik.
(6) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház, sorház,
szerkezetileg megosztható és nem megosztható földszintes ingatlan esetén, továbbá telekosztás során
keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alátörés (pl.: 1/A,
1/B, 1/C) alkalmazható.
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(7) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az
nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.
(8) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan
tulajdonosa köteles gondoskodni.
11. § (1) A házszámok megállapítását címmegállapítás keretében a jegyző végzi el.
(2) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl
közölni kell a 8.§-ban meghatározott szervekkel.
Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Zalacsány, 2013. március 1.

Nagy Lászlóné
polgármester

Dr. Bognár András
mb.jegyző

Kihirdetve:Zalacsány, 2013.március 4.
Dr. Bognár András
mb. jegyző

Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet és a
határozati javaslatot:
Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával
összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény 4. §-a 2013. január 1-i hatállyal
módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt (a
továbbiakban: Ötv.) a következők szerint:
„14. §

(1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának részletes szabályait, ha e
törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák.
(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem
viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi
politikai rendszerre közvetlenül utal.
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület
neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia
állásfoglalását.”

A fenti jogszabály értelmében Zalacsány közterületeinek elnevezéseit megvizsgáltuk.
Az alábbi közterületi elnevezést egyértelműen meg kell változtatni:
- Kilián György utca ( 280/2 hrsz.)
Környező utcák: Kisfaludy Károly utca, Zrínyi Miklós utca, Dózsa György utca
- Javaslat: A település életében nagy szerepet játszó Batthyány családra tekintettel Batthyány
Lajos utca elnevezést javasolom.
-
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Határozati javaslat: …………../2013. (03. 01.) Kt. határozat
Zalacsány község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglaltaknak megfelelően a
2012. évi CLXVII. törvény 4.§ alapján jelen határozatával akként dönt, hogy 2013. április 1.
napjával a 280/2. hrsz-ú, „Kilián György utca” közterület elnevezés megszüntetésre kerül , az új
utcanév „Batthyány Lajos utca” elnevezésre módosul.
Az elnevezésekről névtáblát kell készíteni, és azokat a közterületre ki kell helyezni.
A változásokat a rendezési terveken és a nyilvántartásokban át kell vezetni.
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester
Határidő: azonnal

Nagy Lászlóné polgármester : A Kilián utcában 3 család lakik, nem lehetett meglevő utca
folytatásaként kezelni a házszámozás miatt. Mivel a környező utcák mind híres személy nevét
viselik és a Batthyány család köthető a településhez, ezért javasolja a Batthyány utca
elnevezést.
Rétiné Végh Katalin képviselő : Szerinte egy nagyobb utcának kellene a Batthyány nevet
adni.
Horváth Rudolf képviselő : Szerinte lehetne Berek utca, mivel közel van a Zala rét.
Nagy Lászlóné polgármester : A Berek utca nem illik a környező utcák nevéhez, jobb lenne
híres személy nevét adni.
Vajda Ildikó képviselő : Szerinte nincs még Hunyadi János utca a településen és ez illene a
környékbeli utcanevekhez.
A Képviselő-testület a képviselő javaslatával egyhangúlag egyet értett és 6 igen szavazattal , 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
13./2013. (III.01.) sz. KT határozat
Zalacsány község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ában
foglaltaknak megfelelően a 2012. évi CLXVII. törvény 4.§ alapján jelen határozatával
akként dönt, hogy 2013. április 1. napjával a 280/2. hrsz-ú, „Kilián György utca”
közterület elnevezés megszüntetésre kerül , az új utcanév „Hunyadi János utca”
elnevezésre módosul.
Az elnevezésekről névtáblát kell készíteni, és azokat a közterületre ki kell helyezni.
A változásokat a rendezési terveken és a nyilvántartásokban át kell vezetni.
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester
Határidő: azonnal
4./ A helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló
12/2007.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet:
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Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2007. (XI.28.) önkormányzati rendeletében
fenntartotta a zalacsányi Kastélypark 1,6 ha
nagyságú, 22/3 hrsz.-ú ingatlan helyi jelentőségű
természetvédelmi terület védettségét, melyet még a Zala Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának
14./1974. számú határozatával nyilvánított védetté.
A rendelet alapján a Képviselő-testület a területen található értékes növényzet mellett védelemre
érdemesnek tartotta a parkban levő mamutfenyő megőrzését, melyet külön nevesített is.
A mamutfenyő az elmúlt évek aszályos időjárásának köszönhetően száradásnak indult, majd 2012.
évre teljesen elszáradt, veszélyeztetve a szomszédos ingatlanon levő iskola épületét.
A hatályos eljárási szabályok alapján a védelem megszüntetéséhez be kell szerezni a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park véleményét, melyet 1083-2/2013. számon Önkormányzatunk megkapott. A
szakvélemény –tekintettel a mamutfenyő elszáradására- a mamutfenyő kivágásához való hozzájárulást
tartalmazza a kastélypark további védettségének fenntartása mellett.
Hatástanulmány a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló
12/2007.(XI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról :
társadalmi kihatásai: nincs
gazdasági kihatásai: nincs
költségvetési kihatásai: nincs
környezeti következményei: nincsenek
egészségügyi következményei: nincsenek
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
megalkotásának szükségessége: a mamutfenyő elpusztult, ezért a védettség fenntartása
okafogyott
megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: az önkormányzati
hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti
változást, tárgyi feltételeket nem igényel
Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:
A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy vitassa meg előterjesztésemet és a rendelet tervezetet fogadja el.

Napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen
szavazattal , 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag megalkotta az
5/2013.(III.04.) önkormányzati rendeletet
A helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról
szóló 12/2007. (XI. 28. ) önkormányzati rendelete módosításáról:
Zalacsány Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete
a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról
szóló
12/2007. (XI. 28. ) önkormányzati rendelete módosításáról

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24.
§ (1) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
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bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a helyi jelentőségű védett természeti terület
védettségének fenntartásáról szóló 12/2007.(XI.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.)
módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1.§ A R. 3 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § A védettség indoka és célja: a területen található értékes növényzet megőrzése.
2 § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Zalacsány, 2013. március 1.
Nagy Lászlóné
Polgármester

dr. Bognár András
mb.jegyző

Kihirdetve: Zalacsány, 2013.március 4.
Dr. Bognár András
mb.jegyző

5. / A házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló rendelet
megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
Nagy Lászlóné polgármester : A házasságkötések száma jelentősen növekedett az utóbbi
években a kastélynak köszönhetően.Főként nem helyi lakosok tartják Zalacsányban az
esküvőjüket, a helyi lakosok által kötött házasságok száma elenyésző és szinte kizárólag a
hivatalban kerül rá sor. Eddig minden esetben térítésmentes volt az anyakönyvvezető
közreműködése, hiszen kivette a törvény által előírt szabadidőt. Jelenleg napi 2 órában osztott
munkakörben látja el az anyakönyvvezető a feladatait, a szabadság kiadása szinte lehetetlen,
ezért az előterjesztés szerinti díjazást javasolja megállapítani azzal a kitétellel, hogy helyi
lakosok számára a házasságkötésen való közreműködés továbbra is térítésmentes. Írásbeli
előterjesztés alapján ismerteti napirendet:
A rendelet tervezet indokolása:
Az Országgyűlés a 2010. évi CXLVIII. törvénnyel módosította az anyakönyvekről, a
házasságkötési eljárásról, és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű
rendeletet 2011. január 1. napjától. A módosult rendelkezés a következő
: „(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
a)rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint
a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,
b) rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaid
őn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.”
1.) Az anyakönyvi események helyszíne
Az önkormányzatnak egy anyakönyvi események megrendezésére szolgáló helyisége van,
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mely az Önkormányzat hivatalának épületében levő házasságkötő terem.
Az Atvr.15/A § (3) bekezdése szerint a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményeket
az előbbiekben említett önkormányzati rendelet alapján a jegyző saját közigazgatási
jogkörében engedélyezi,feltéve, hogy a kérelmezők gondoskodnak a jogszabályokban (az
Atvr.-ben és a helyi rendeletben) biztosított feltételekről.
Az anyakönyvvezető az ilyen célra még nem használt helyszíneket megszemléli, minősíti,
egyezteti az engedélyezéshez szükséges további feltételeket, ezek jövőbeni kialakítását.
Szükség esetén az anyakönyvi esemény előtt közvetlenül egy újabb szemlére kerül sor.
2.) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események többletszolgáltatási díja
Az Atvr. 15/A. § (6) bekezdése szerint a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményen
való közreműködéssel felmerült többletszolgáltatásért csak akkor lehet díjat fizettetni, ha erről
az önkormányzat rendeletet alkot. Jelenleg a Hivatalban ilyen jellegű rendelkezés nincs.
A díj mértékének meghatározása során a felmerült hivatali többletszolgáltatást kell alapul
venni, ezt ellentételezi az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díj.
Az önkormányzati rendelet tervezet melléklete tartalmazza a díjak mértékét,
amelyek a helyi lakosok számára térítésmentesek maradnak.
A rendelet tervezetben arra teszek javaslatot, hogy jogszabályi rendelkezéssel maga a
Képviselő-testület jelölje ki az önkormányzat hivatalának Zalacsány, Zrínyi u. 6.
szám alatti épületének házasságkötő termét az önkormányzat anyakönyvi események megtartására
szolgáló hivatali helyiségeként.
3.) A hivatali munkaidőn belüli, valamint a munkaidőn kívüli anyakönyvi események
engedélyezésének szabályai és az ezzel kapcsolatos többletszolgáltatás díja
Az Önkormányzati Hivatalban 1 kinevezett anyakönyvvezető dolgozik részmunkaidőben.
A péntek délután és szombaton tartandó anyakönyvi eseményeken az anyakönyvvezető
munkaidején kívüli időszakban működik közre.
Az önkormányzat a jövőben is lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy a hivatali munka
időn belül történő házasságkötésekre továbbra is térítésmentesen kerülhessen sor.
A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események megtartását, az azokon való
anyakönyvvezetői közreműködést a jegyző engedélyezheti annak figyelembe vételével, hogy
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: K
tv.) 96. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rendkívüli esetben a köztisztviselő
munkaidején felül is köteles munkahelyén munkát végezni, továbbá
•a Ktv. 96. § (4) bekezdése szerint a rendkívüli munkavégzést – kormánytisztviselő kérésére - írásban
kell elrendelni. Az ilyen munkavégzés elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának rendjét a
hivatali szervezet vezetője, azaz a jegyző állapítja meg.
Az új anyakönyvi jogi előírások (Atvr. 15/A. § (7) bekezdés) szerint a hivatali munkaidőn
kívül tartandó anyakönyvi eseményeken közreműködő anyakönyvvezető a jövőben maga
választhatja meg, hogy a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidőt, vagy helyette illetve egy része helyett az önkormányzati
rendeletben meghatározott mértékű díjazást vegye igénybe. Az anyakönyvvezető a Ktv.
szerint járó szabadidőt feladatai miatt nem tudja igénybe venni.
A fenti felhatalmazás alapján figyelembe véve az anyakönyvvezető áldozatkész,
lelkiismeretes, munkaidőn túli munkáját, a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt
rendeletben meghatározott díjak megállapítását javaslom elfogadásra.
A rendelet tervezet hatásvizsgálata:
-Gazdasági hatások: A tervezetnek gazdasági hatása nincs.
-Társadalmi hatások: A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján
biztosított.
-Társadalmi költségek: A tervezetnek társadalmi költsége nincs.
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-Költségvetési hatások:A tervezet szerinti szabályozás a hivatali helyiségen
kívüli, valamint a hivatali időn kívül történő házasságkötések alacsony számára
tekintettel az Önkormányzatnak csekély mértékű többletkiadást eredményez
abban az esetben , amennyiben ennek igénybevételére a házasulók és az
anyakönyvvezető részéről igény jelentkezik.
-Egészségügyi hatások: A tervezetnek egészségügyi hatása nincs.
-Környezeti hatások: A tervezetnek környezeti hatása nincs.
-Megalkotásának szükségessége:Az anyakönyvekről, a házasságkötés
i eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § /4/
bekezdésében adott felhatalmazás alapján a települési Önkormányzatnak e
tárgykörben a rendeletalkotás kötelező.
-A jogalkotás elmaradásának várható következménye: mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.
Lehetséges döntési alternatívák és az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok:
A képviselő-testület egyetért az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakkal.

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással egyhangúlag megalkotta
A házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól
szóló
6/ 2013. (III.04 ) önkormányzati rendeletet :
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/ 2013. (III.04 ) önkormányzati rendelete
a házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi alapszolgáltatások tekintetében az
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű
rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Zalacsány község Önkormányzatának közigazgatási területén történő
házasságkötési eljárásra (anyakönyvi esemény) és egyéb családi események lebonyolítására (a
továbbiakban: egyes anyakönyvi eljárások) terjed ki.
Az egyes anyakönyvi eljárások díjai
2.§ (1) Az egyes anyakönyvi eljárások lebonyolítására elsősorban az anyakönyvvezető hivatali
helyisége, Zalacsány község Önkormányzat Hivatala, 8782 Zalacsány, Zrínyi Miklós utca 6. szám (a
továbbiakban: Községháza) szolgál.
3.§ (1) E rendelet alkalmazásában:
a) alapszolgáltatás: Községházán, hivatali munkaidőben történő házasságkötés,
mely tartalmazza a világítást, fűtést (szükség szerint), gyűrűs tálca használatát,
pezsgő szervírozását emléklapot, széksorok
beállítását,
díszítést, takarítást, gépzenét.
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b) többletszolgáltatás: Községházán, vagy hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés lebonyolítása, kivéve ha a házasulók,
valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget és ez indokolja
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli szertartást,
továbbá az egyéb családi esemény megünneplése, lebonyolítása.
(2) Az anyakönyvi alapszolgáltatás térítésmentes.
4.§ (1) A Községházán kívül vagy munkaidőn kívül történő egyes anyakönyvi eljárás lebonyolítása
díjköteles.
(2) Anyakönyvi esemény és az egyéb családi esemény lebonyolítása hivatali munkaidőn kívül, a
Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével, pénteki napon 15.00 órától
18.00 óráig, szombati napon 10.00 órától 18.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.
(3) Községházán kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi
esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő
védelme biztosított.
5. § (1) Hivatali munkaidőn kívül a Községházán minden anyakönyvi esemény és családi esemény
lebonyolításért 5.000,- Ft +ÁFA szolgáltatási díjat kell fizetni az önkormányzat részére.
(2) Az anyakönyvi esemény és az egyes anyakönyvi eljárás Községházán kívüli lebonyolítása
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 20 000 forint + ÁFA mértékű díjat kell fizetni.
(3) Amennyiben a házasulók legalább egyike zalacsányi lakóhellyel rendelkezik az anyakönyvi
esemény díjmentes.
(4) A díjat legkésőbb az egyes anyakönyvi eseményt megelőző munkanapon az önkormányzat
költségvetési számlájára kell befizetni.
Az anyakönyvvezető egyes anyakönyvi eljárás lebonyolításáért járó díjazása
6§ (1) A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben anyakönyvi és egyéb családi esemény
lebonyolításáért az anyakönyvvezetőt bruttó 5.000,- Ft díjazás illeti meg.
(3) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításáért az
anyakönyvvezetőt bruttó 20.000,-Ft díjazás illeti meg.
(4) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli egyéb családi esemény lebonyolításáért az
anyakönyvvezetőt bruttó 20.000,-Ft díjazás illeti meg.
Záró rendelkezés
7.§ (1) E rendelet 2013. március 10.-én lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Zalacsány, 2013. március 1.

dr. Bognár András
mb.jegyző
Kihirdetve: 2013. március 4
.
dr. Bognár András
mb. jegyző

Nagy Lászlóné
Polgármester
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6./ Vegyes ügyek:
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy Lászlóné polgármester
IFA támogatás felhasználása:
Nagy Lászlóné polgármester : 2012. év decemberében az Önkormányzat az idegenforgalmi
adó differenciált kiegészítésére 1079 eFt támogatást kapott , melyet 2013.április 15. napjáig
fel kell használni. Tavaly az Önkormányzat képeslapokat, idegenforgalmi térképet,
szórólapokat készíttetett, valamint a Télűző rendezvényt szervezte meg ebből a támogatásból.
Idén húsvétváró rendezvényt javasol szervezni 2013. március 22.-én, melyre a Roller Music
Produkciós Iroda az egyeztetés alapján az alábbi programokra, szolgáltatásokra a következő
árajánlatot adta:
-hangosítás (közben filmvetítéssel) egész nap 13.00-tól a programok végéig útiköltséggel
115.000,- Ft
-műsorvezetés-konferálás egész nap 13.00-tól a programok végéig útiköltséggel 85.000,- Ft
-tojáskarcolás 14.00-tól kb. 3 óra időtartammal, 100 db előkészített és előre megfestett
tojással útiköltséggel 106.000,- Ft
- Trabarna – Lorán Barnabás humorista műsora 40 perc útiköltséggel 310.000,- Ft
- műsorszervezés díja 75.000,- Ft
A rendezvény bruttó végösszege: 691.000,- Ft, a résztvevők számára a helyi konyhán kakaót
és kalácsot készíttetnek, ennek összege 61610 Ft.
A támogatás fennmaradó részéből a temető melletti parkba 2 padot 52070 Ft/db és 5
virágosládát 44450 Ft/db javasol elhelyezni, az árajánlatot a Bánkúti Bútor kft adta. Kéri a
támogatás felhasználás jóváhagyását.
A Képviselő-testület a javaslattal egyet értett és 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
14./2013.(III.01.) sz. KT határozat
Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adó differenciált
kiegészítésére elnyert 1.079.000 Ft összegű támogatást az alábbiak szerint használja fel:
a.) Húsvétváró ünnepség rendezése 2013. március 22. napján, a Roller Music Produkciós
Iroda szervezésében és lebonyolításában bruttó 691.000 Ft összegben, valamint a
Zalafaló Kft. kakaó és húsvéti kalács készítése és felszolgálása bruttó 61610 Ft összegben
b.) 2 darab fa pihenőpad és 5 darab fa virágosláda megrendelése a Bánkúti Bútor Kfttől bruttó 326390 Ft összegben.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat
hajtsa végre.
Határidő: 2013.04.15.
Felelős: Nagy Lászlóné polgármester
Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 20
órakor berekesztette.
k.m.f.

Nagy Lászlóné
Polgármester

dr. Prótár Henrietta
aljegyző

