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Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Tisztelettel  és  szeretettel  köszönti 
Zalahaláp és Sáska  Önkormányzatok részéről  megjelent  települési  képviselőket, Dr. 
Gelencsér Ottó jegyző urat, Takács Lászlóné jegyző asszonyt, a „Kacagó” Napközi Otthonos 
Óvoda vezetőjét, Istvándiné Boczkó Klárát, és Mayer Ottóné óvodapedagógust. 
 
Felkéri  Kovács Nándor polgármester urat, hogy szíveskedjen megállapítani Sáska Képviselő-
testületének határozatképességét. 
 
Kovács Nándor polgármester megállapítja,  hogy Sáska  Önkormányzat  részéről  a  
megválasztott  5  fő  települési  képviselőből    5  fő  jelen  van, a testület határozatképes. 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester megállapítja , hogy    Zalahaláp   Önkormányzat  részéről a  
megválasztott  7  fő  települési  képviselőből 7  fő  jelen  van, a testület határozatképes,  
megállapítja, hogy az együttes ülés határozatképes,  azt megnyitja.  
 
Felkéri  Kovács Nándor polgármester urat, hogy a mai nyilvános együttes ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére   Sáska Község  Önkormányzata részéről jelöljenek ki  
hitelesít t. 
 
Kovács Nándor polgármester Sáska: A jegyzőkönyv hitelesítésére Sáska részéről javasolja 
Konkoly Norbert települési képviselő urat.    
 
Kéri, aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfenntartással  szavazzon! 
 
Sáska  Község  Önkormányzat  Képvisel -testülete  5 igen  szavazattal meghozta a 
következ :  
 
9/2013./II.5./S.T.Ö.számú               H a t á r o z a t o t  

 
Sáska Község Önkormányzat Képvisel -
testülete 2013. február 5.  napján  16.00 órai 
kezdettel megtartott  nyilvános együttes ülés 
jegyz könyvének hitelesítésére  
 
Sáska település részér l Konkoly Norbert 
települési képvisel  urat kijelöli.  
 
Felel s: Kovács Nándor 
        Polgármester 
 
Határid : 15 nap 
 

 
Bed  Lajos Sándor polgármester  a jegyzőkönyv  hitelesítésére  Zalahaláp részéről Hubert 
János Csaba települési képviselő urat, valamint  Illés Ferenc települési képviselő urat 
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
Kéri, aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfenntartással  szavazzon! 
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Zalahaláp Község  Önkormányzat  Képvisel -testülete  7 igen  szavazattal  meghozta a 
következ :  
 
10/2013. /II.5./ Z.T.Ö. számú            H a t á r o z a t o t 

 
Zalahaláp Község Önkormányzat 
Képvisel -testülete 2013. február 5. napján 
16.00 órai kezdettel megtartott  nyilvános 
együttes ülés jegyz könyvének hitelesítésére 
Hubert János Csaba települési képvisel t, és 
Illés Ferenc települési képvisel t kijelöli.  
 

          Felel s: Bed  Lajos Sándor 
                        Polgármester 
 
          Határid : 15 nap 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester Zalahaláp:   Javasolja, szavazzanak arra vonatkozóan, 
hogy a mai   nyilvános együttes ülés napirendjét  a kiküldött meghívóban foglaltaknak 
megfelelően hagyják jóvá.  
 
A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek más javaslata? 
 
Más javaslat nem hangzott el. 
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfenntartással  szavazzon! 
 
Sáska  Község   Önkormányzat  Képvisel -testülete  5 igen szavazattal,  Zalahaláp  
Község Önkormányzat  Képvisel -testülete 7 igen szavazattal meghozta a következ :  
 
10/2013./II.5./S.T.Ö.számú                
11/2013. /II.5./ Z.T.Ö. számú            H a t á r o z a t o t 

 
1.)  „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda  
2013. évi költségvetésének tervezete  
 
El adó: Bed  Lajos Sándor  
   Polgármester 
 
2.)   A „Kacagó” Napközi Otthonos 
Óvoda 2013. – 2014. nevelési évre 
történ  beíratás, valamint az óvodai 
nyári szünet  id pontjainak 
meghatározására javaslat  
 
El adó: Kovács Nándor 
        Bed  Lajos Sándor 

                                Polgármesterek 
 



 4 

3.) Háziorvosi és véd n i szolgálat  2013. 
évi költségvetésének     tervezete              
 
El adó: Bed  Lajos Sándor  
   Polgármester 
 
 
4.) A gyermekétkeztetési feladatok 
ellátásáról szóló Megállapodás      
jóváhagyására javaslat 
 
El adó: Bed  Lajos Sándor  
   Polgármester 

  
 
N A P I R E N D    TÁRGYALÁSA 
 
1.)  „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda  2013. évi költségvetésének tervezete  
 
El adó: Bed  Lajos Sándor      
              Polgármester 
 
Írásos el terjesztés a  jegyz könyv mellékletét  képezi.   
 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Kéri, hogy akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg ! 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
 
Kovács Nándor polgármester Sáska: Áttanulmányozták az előterjesztést, és arra az 
elhatározásra jutott a képviselő-testület, hogy ezt az összeget szinte lehetetlen kifizetni, mely 
összeggel hozzá kell járulnia a sáskai önkormányzatnak. Ezt nem tudják elfogadni. 
Nem zárkóznak el attól, hogy hozzájáruljanak, de  az óvoda kihasználtsága gyenge, a 
pedagógus szám elég magas, és olyan összeg jönne ki, hogy azt nem tudják kigazdálkodni. 
Hitelt kellene felvenniük, azt pedig a Kormányhivatal nem hiszi, hogy dotálja. Ebben a 
formában a sáskai képviselőknek javasolja, hogy az óvoda költségvetését ne fogadják el. 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:   Elhangzott a kihasználtsági mutató, mely , 
mint utóbb kiderült egy téves számítás következménye. Az Intézményvezető számítását nem 
tudta  elfogadni, - mert az fizikailag képtelenség - hogy csak a gyerekek fele legyen jelen az 
óvodában, ezért újra számoltatta a vezető óvónővel, mely ellenőrzésre is került. A tényleges 
számok januártól folyamatosan 90-88-88-78-96-91  %,  júliustól-augusztusig egy csoporttal 
működött az óvoda, mert nyári szünet volt, és szeptembertől 96-81-91-82 %-os volt a 
kihasználtság. Ebből látszik, hogy átlagban is 80 % feletti értéket mutat, ezt lehet alapul 
venni, az 51 %-ot rosszul számolták ki, ezt a két képviselő-testület felé korrigálnák. 
Haláp sincs jobb helyzetben, elhangzott a polgármester úr részéről, hogy nem tudják 
bevállalni a költségeket. Haláp eddig mind a két település gyermekei után vállalta ezeket a 
költségeket,  most annyit kérnének, hogy a  sáskai gyermekek számarányában azokat a 
ténylegesen felmerülő, bármikor ellenőrizhető költségeket, amit a költségvetés tartalmaz, 
lehetőség szerint térítsék meg.  
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A lakosságszámhoz viszonyítva magasabb a sáskai gyermekek számaránya, ennek pénzügyi 
vonzata is van. Magyarán lefordítva a két csoport bőven elég lenne, ha nem lennének a sáskai 
gyermekek,  és ezzel nem azt mondja, hogy nem kellenek, mert jó, hogy itt vannak, de a 
mostani számítások szerint ezért is három csoportos az óvoda. A feladatfinanszírozás miatt - a 
feladatot ide adták, a pénzt nem -  hozzá kell mindenképpen járulniuk.  
Kéri, ha van érdemi hozzászólás tegyék meg, mi az, amit nem tudnak elfogadni, beszéljék 
meg,  várja a javaslatokat. Minden számadat a tavalyi teljesítés függvényében került be a 
költségvetés soraiba. Bármikor a pénzügyön ellenőrizhetőek a számlák, a havi kifizetések, 
összeadhatóak, joga, sőt kötelezettsége van erre minden képviselő-testületi tagnak.  
 
Takács Lászlóné jegyz  Monostorapáti:  Azt gondolja, hogy nem az a probléma, hogy a 
sáskaiak ide járnak, hanem az a probléma, hogy kevés a gyermek. Nincs annyi gyerek, akkor 
két csoportos lehetne az óvoda. Ebbe kell hosszú távon gondolkodni. Nem látni, hogy fog 
alakulni a jövőben a gyermek létszám, meg kell lépni szeptembertől a vegyes csoport 
kialakítását. Nem a fenntartó hatásköre lesz ez, hanem az intézményvezetőé, de ha nem tudják 
az önkormányzatok lefinanszírozni a hat óvónőt, meg ami szükséges ennek a három 
csoportnak az ellátásához, sajnos akkor kénytelenek lesznek lépni. Nagyon soknak találják ezt 
a 97 ezer forintot, éppen azért, mert nem megfelelő az óvoda kihasználtsága. Nem a 
villanyszámláról, és a gázszámláról van szó.  
Azt sem látni, hogy vannak megosztva a konyhára a költségek, mennyi az óvodára és a 
konyhára a villany-gáz költség, ez nem derül ki az előterjesztésből.   
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Külön mérőórák vannak  a konyhában, 2011 
év végén szereltették fel a megosztó órákat. A főzésre fordított összeget méri az óra, a fűtésre 
fordított összeg lég m3 arányban van elosztva. Támpontként szolgált az, hogy a nyári 
időszakban csak főzés van, azokkal az adatokkal lehetett kiszámolni a konyhát egész évre. A 
fűtés kiszámításánál alapul vették, hogy  kb. 30 % a konyha területe a fűtésre fordított m3-
nek, és ebben a raktárok nincsenek bent.  A konyhában nem is kell fűteni, le van állítva a 
radiátor, mert olyan meleg van. 
 
Szencz Lajosné települési képvisel  Zalahaláp: A konyha nem az óvodához tartozik, az 
külön szakfeladaton van, az kimondottan a zalahalápi önkormányzat intézménye. Ahhoz 
anyagilag soha nem járult hozzá Sáska, akkor sem, amikor létrehozták  a konyhát.  
 
Takács Lászlóné jegyz  Monostorapáti:  Monostorapátin a konyha- és az oktatás-nevelés 
egyben van, a gázfogyasztás 1.100 ezer forint, itt 900 ezer.  A 200 ezer forint nem nagy 
különbség a két összeg között, hogyha a konyha teljesen külön van, semmilyen költség nincs, 
akkor viszont a 900 ezer forint  az óvodára sok, bár nem ismeri, hogy mennyire van szigetelve 
az épület. Bent van a konyha gázköltsége is véleménye szerint. 
Minden abból adódik, maga a kiadás, hogy kevés a gyerek, és ez nemcsak itt, hanem 
mindenhol probléma. Apátin más a helyzet, mert 50 fős az óvoda,  60 fős a megengedett 
létszám, és  55 gyermek van, ezért amit az állam ad, az teljes egészében fedezi a költségeket, 
az étkezéshez kell bizonyos összeggel hozzájárulni. 
Nem az a probléma, hogy nem akar a sáskai  képviselő-testület hozzájárulni. Ezt az összeget 
nagyon magasnak találják, és hosszú távon  nem lehet, hogy minden évben ez emelkedni fog, 
valamilyen lépéseket kell tenni arra, hogy gazdaságosan működjön az óvoda.  
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Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  58 főnél nem lehet két csoportot kialakítani, 
ha lecsökken 50 főre a létszám, akkor meg kell csinálni a két csoportot, nem lehet tovább 
halasztani, de most egyenlőre nem lehet.  
 
Kovács Nándor polgármester Sáska: Egyenlőre 5 éves kortól kötelező felvenni a gyereket, 
3 éves kortól nem kötelező, csak fel lehet venni. Nem gazdaságos a 3 csoport, mert ahhoz 
több pedagógus kell,  akkor annyi gyereket kell felvenni, hogy két csoportra elegendő legyen.  
Kötelező lesz  3 éves kortól, akkor nyilvánvalóan a finanszírozáson is módosítani fognak.  A 
lényeg az, hogy gazdaságosan kell működtetni, mert  nem lehet finanszírozni az óvodát. 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Ha leépítésre kerül sor, mert nem lehet 
gazdaságosan működtetni 3 csoportot, akkor Sáska a két óvónő 4,5 milliós végkielégítéséből 
30 %-ot átvállal? 
 
Kovács Nándor polgármester Sáska: Ezt megbeszélik. Ezt meg kellett volna beszélni eddig 
is, megkapják az előterjesztést, fogadják el, és utána utaljanak 3 millió forintot Halápnak egy 
évre. Talán az idén belefér, de jövőre már biztos, hogy nem, nem tud hozzá tenni, mert 
feladatfinanszírozás van, másból sem tudja elvenni, ennyit kapnak, ha megfeszülnek, akkor 
sem tudnak kihozni többet ebből. Megérti teljesen, hogy Haláp sem tudja finanszírozni, ezért 
kell megnézni, hogy lehet gazdaságosan működtetni. 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Egyik része a gazdaságosság, a másik pedig 
a törvényesség. Nem lehet megcsinálni, hogy kevesebb óvónővel ellátják ugyanazt a 
feladatot, mert az órakeret csökken, szeptembertől bejön a helyettes, akiről eddig nem is 
beszéltek. Ott is keletkezik 20 ezer forint havonta, mint helyettesítési pótlék. Nem ez a 
legnagyobb baj, órakedvezménye is van, és a vezetőnek is lejjebb megy a kötelező óraszáma. 
Egy plusz ember lép be a rendszerbe, és az óvoda nyitva tartását is együtt szavazták meg, 
reggel fél héttől van nyitva az óvoda, délután 5-ig,  hogy a szülők gondját meg tudják oldani.  
Meg lehet oldani törvényesen, lecsökkenteni a létszámot, az óvoda nyitva tartását, vagy 
fizetik a túlórát, valamilyen áthidaló megoldást kell keresni.   
 
Kovács Nándor polgármester Sáska: Pontosan erről van szó, ha kell, akkor meg kell lépni, 
nem tudják finanszírozni, akkor valamit kell csinálni. Vagy beszedik a lakosságtól a pénzt, és 
azt mondják, hogy eddig lesz nyitva, de ennyivel hozzá kell járulni az óvoda fenntartásához.   
Átlagosan nem vethetnek ki mindenkire adót, vagy azért megemeljék, hogy az óvoda bevétele 
meg legyen. Máshonnan nem lehet pénzt beletenni, csak az adóból, csak ezt nehéz 
megmagyarázni a lakosságnak, hogy azért fizessenek, hogy  óvodába mehessenek a gyerekek.  
 
KÉRDÉSEK 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Van tényleges javaslat Sáska részéről, akkor 
azt szívesen megtárgyalják, befogadják. Örülne, ha olyan érdemi takarékossági javaslatok 
merülnének fel a rendszerben, amit még nem vettek észre. Mi a javaslat szeptembertől? 
Várják a javaslatokat Sáskától, hogy lehet a két önkormányzat által társulásban üzemeltetett, 
közös fenntartású intézményüket  Sáska által elfogadott körülmények alapján finanszírozni? 
Leraktak egy anyagot az asztalra, a tavalyi tény adatok függvénye, bármilyen javaslatra 
nyitott véleménye szerint a halápi képviselő-testület. 
Ezek tény adatok, meg lehet nézni a pénzügyön, a konyhán is van több mint 300 ezer forint 
gáz számla, melynek  jó része a fűtés.  
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Ki lett gyűjtve, nyáron is 20 ezer forint/hó volt maga a főzés miatt a gázenergia felhasználás, 
ez egy évre számolva 240 ezer forint, tehát nincs áttolva ide-oda a költség, aminek semmi 
értelme nincs. Az élelmiszer beszerzések számlák alapján vannak, azt is  a tavalyi évhez 
viszonyították.  
 
Tóth Zoltán települési képvisel  Sáska: Az előterjesztésben nincsen bent, hogy a bejáró 
gyerekek után az állam ad-e hozzájárulást? 
 
Csuri Istvánné pénzügyi f el adó: Az nincsen bent, mert februárban fogják megtudni, és 
természetesen módosítani fogják a bevételi előirányzatot. Még nem közölték, irányszámot 
sem tudnak ezzel kapcsolatban.  
 
Tóth Zoltán települési képvisel  Sáska: Arról volt szó, hogy nem lélekszám arányos , 
hanem gyerekszámarányos az óvodai hozzájárulás, azért az nem kis mennyiségű pénz lenne. 
Nem azt mondták, hogy nem járulnak hozzá, de ezek ismeretében lehet, hogy más számok 
mutatkoznak majd.  
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:   Erre van kitalálva a ½ éves, ¾ éves 
beszámoló. Túlfinanszírozzák a feladatot, akkor visszakapja Sáska a pénzt. Az, hogy mi kerül 
be a költségvetésbe, mi hiányzik belőle az érdekes kérdés,  a tényadatokkal kell elszámolniuk 
a későbbiekben.  
 
Konkoly Norbert  települési képvisel  Sáska: Kéri, hogy a polgármester urak egyeztessenek 
az ülés előtt, hogyha már a testületi ülésre eljönnek, akkor tudjanak érdemben hozzászólni. A 
másik dolog, hogy eddig a kistérség finanszírozta a szállítást, a sáskaiak az óvodásokat 
hozták-vitték, a 18 gyermeket, az összeg itt maradt Halápon.  Az iskolában megszűnt  a 
támogatás, az állam nem finanszírozza tovább, bérletes rendszer működik. Az iskola kapta 
eddig a 65 ezer forintot, ez most is van-e, vagy ez már megszűnt? 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:   Ami a kistérségi normatívákról szól, azok 
megszűntek. Egyértelműen kijelentették, hogy nem finanszírozzák ebben a formában, ezekkel 
az összegekkel  sehogy sem a szállítást. Oldják meg az önkormányzatok bérlettel, és a bérletet 
fogják kifizetni, így változott a finanszírozás oldala.  
 
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : Mindenki előtt ismert, hogy az új önkormányzati törvény 
értelmében 2013. június 30. napjáig a meglévő társulási megállapodásokat felül kell vizsgálni. 
Ez azt jelenti, hogy át kell alakítani a társulásokat az új Ötv-nek megfelelő szabályoknak és 
ahhoz igazodó tartalommal. Ami felvetődött az a két csoport problémaköre. Az érdemi döntés 
meghozatalához tudni kellene legkésőbb március  31-ig azt a szándékot, hogy Sáska település 
akar-e a jövőben együttműködni ebben a társulásban. Nem lenne jó, ha június 15-én derülne 
ki, hogy nem, vagy éppen azért nem, mert nem alakul át két csoportosra az óvoda, mert akkor 
nem tudják a társulást átszervezni a törvényi korlátok miatt.. Ki kell mondani Sáska 
Képviselő-testületének , hogy csak akkor maradnak a társulásban, ha két csoportos óvodát 
működtetnek, vagy egyébként egyáltalán nem akarnak részt venni ebben a társulásban , más 
megoldást keresnek a sáskai óvodások nevelésére. Akkor kialakul az a helyzet, hogy a 
zalahalápi óvodában szeptemberben csak két csoportra való gyermekünk lesz. Időben kell 
dönteni abban, hogy igen, át kell szervezni az intézményt, két csoportos intézményt kell 
létrehozni, le kell építeni, amit le kell, és így lehet csak dönteni. Ha júliusban dől el ez a 
helyzet, akkor megint vesztenek egy évet. A Köznevelési törvény szerint sem lehet május 31-
e után ilyen döntéseket meghozni , illetve végrehajtani a folyó nevelési évben.  
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Mindenképpen azt kellene látni, hogy mi a szándéka Sáskának, mert , ha szeptember 1-jétől 
marad a közös fenntartás, és az a prognosztizált gyermek létszám is ami láétszik, akkor 
törvényesen nem lehet kettő csoportot létrehozni. A fenntartók nem mondhatják azt, hogy 
ennyi gyereket be lehet , kell kettő csoportba rakni, ráadásul az egy gyermekre jutó m2 
területet is figyelembe kell venni. Ha  Sáskai önkormányzatnak ilyen gondolata van, hogy 
ragaszkodik a két csoporthoz, akkor lépniük kell, mert bármilyen távolinak is tűnik a május 
31., hamar elmegy az idő, és csak addig lehet meghozni azt a döntést , hogy elmennek , és 
akkor át kell szervezni az intézményt.  
Tudja, hogy ez nem szorosan  a költségvetéshez tartozik, de a jövőbeni együttműködéshez 
mindenképpen szükséges.  
 
Kovács Nándor polgármester Sáska:   Sáska csak azt akarja, hogy gazdaságosan működjön, 
a normatívához közelítsen. Itt ez a lényeg, ha lehetne valahol spórolni, akkor nem gond, de itt 
nem lehet, mert feladatfinanszírozás van. Ha a két csoport gazdaságos, akkor két csoporttal 
kell működtetni. Ebben a formában nem tudják elfogadni, tárgyalják meg újra, és nem 
zárkóznak el attól, hogy hozzájárulnak, hisz ezt már mondták korábban is.  
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:   Most  van egy 8 hónapos időszak, amiben 
most van a 3 csoport, illetve a mostani gyermeklétszám. Takarékossági ötlet, megfontolásra 
ítélt, érdemi javaslat nem hangzott el.  
 
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : Május 31-ig dönteni kell a társulás jövőbeni működéséről.  
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:   Közös együttes ülésen májusig eldöntik, de 
a 8 hónapig nem lehet belenyúlni a költségvetésbe, nem lehet elküldeni óvónőt, dajkát, min 
spóroljanak? A következő időszakban dönthetnek arról, hogy milyen takarékossági 
intézkedéseket lehet foganatosítani, 3 vagy 2 csoport legyen szeptembertől.  
 
Dr. Gelencsér Ottó jegyz : Valóban bekövetkezik az, hogy csak két csoportos óvodával 
képzeli Sáska önkormányzata az együttműködést, akkor  50 főnél több gyermeket nem tudnak 
felvenni. Több kérdés van, az átszervezés, a költségvetés, és a társulási együttműködés 
felülvizsgálata. Mindegyik lehetőség nyitva áll. 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:   Határon van a létszám, de az is kérdés, hogy 
a nagy csoportból hány gyermek marad vissza. Egyértelműen látszik, hogy 6 óvónő helyett 5 
óvónőt finanszíroznak, az átlagbérek magasabbak az óvodában, és van több mint 1 millió 
forint jubileumi jutalom is, amit ki kell fizetni. Ezek közül melyiken lehet változtatni? 
Egyiken sem.  
 
Takács Lászlóné jegyz : Ahhoz, hogy a testület kezdeményezze a csoport csökkentést, 
ahhoz kellene tudni, hogy az elkövetkezendő évben hogy alakul a gyermek létszám. A 
létszám valóban úgy van, hogy két csoportba nem férnek bele, több gyermek kellene, hogy az 
állam lefinanszírozza. Pont határon van, a háromba kevés, a kettő csoportra meg sok a 
gyermek. Milliós nagyságrend, amit pluszba még a költségvetésbe az óvoda megkaphat. Az 
előterjesztésben még nincs bent a normatíva bevétel, bár az igény le lett adva a bejáró 
tanulókra. 
 
Dr. Gelencsér Ottó jegyz :  Abban kellene valamilyen irányt adni, hogy milyen 
megoldásokra gondoltak?  
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Mi az, amit tovább bontsanak ki a költségvetésben, az átszervezés hogy legyen, vagy a két 
csoportra való összevonás, hogy kezeljék ezeket a dolgokat? Van ilyen ötlet, szívesen várja.  
 
Kovács Nándor polgármester Sáska:   Kéri Bedő  Lajos  polgármester urat, hogy a napirend 
tárgyalását függessze fel hétfőig , addig át lehet gondolni a költségvetési javaslatot. Kéri a 
sáskai Képviselő-testületet,  szavazzanak arra vonatkozóan, „Kacagó” Napközi Otthonos 
Óvoda  2013. évi költségvetés tervezet napirendjének tárgyalását felfüggesztik, 2013. február 
11. napján 17.00 órai kezdettel újratárgyalják,  fogadják el.  
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfenntartással  szavazzon! 
 
Sáska  Község   Önkormányzat  Képvisel -testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül  meghozta a következ :  
 
11/2013./II.5./S.T.Ö.számú        H a t á r o z a t o t 
 

Sáska Község Önkormányzat Képvisel -
testülete kezdeményezi és jóváhagyja, hogy 
a Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda  2013. 
évi költségvetés tervezet napirendjének 
tárgyalását felfüggesztik. 
Felkérik a jegyz ket és a hivatalok pénzügy 
munkatársait , hogy a javaslatot az 
elhangzottaknak megfelel en dolgozzák át 
A napirend újratárgyalására  2013. február 
11. napján 17.00 órai kezdettel kerül sor.  

 
Felel s :    Kovács Nándor 
                  polgármester  
                  Takács Lászlóné  

jegyz  
 
Határid  : azonnal, 2013. február 11.  

 
Bed  Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: Befogadja a Polgármester úr javaslatát és a 
sáskai Képviselő-testület döntését , és   Kéri a zalahalápi Képviselő-testületet,  szavazzanak 
arra vonatkozóan, „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda  2013. évi költségvetés tervezet 
napirendjének tárgyalását felfüggesztik, 2013. február 11. napján 17.00 órai kezdettel 
újratárgyalják,  fogadják el.  
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfenntartással  szavazzon! 
 
Zalahaláp   Község  Önkormányzat  Képvisel -testülete  6  igen  szavazattal, 1 ellen 
szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következ :  
 
12/2013. /II.5./ Z.T.Ö. számú            H a t á r o z a t o t 
 
 

Zalahaláp Község Önkormányzat 
Képvisel -testülete jóváhagyja, hogy a 
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Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda  2013. évi 
költségvetés tervezet napirendjének 
tárgyalását felfüggesztik. 
Felkérik a jegyz ket és a hivatalok pénzügyi 
munkatársait , hogy a javaslatot az 
elhangzottaknak megfelel en dolgozzák át. 
 
A napirend újratárgyalására  2013. február 
11. napján 17.00 órai kezdettel kerül sor.  
 
Felel s :   Bed  Lajos Sándor  
                  polgármester  
                  Dr. Gelencsér Ottó  
                  jegyz  

 
Határid  : azonnal, 2013. február 11.  

 
 
 
2.)   A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda 2013. – 2014. nevelési évre történ  beíratás, 
valamint az óvodai nyári szünet  id pontjainak meghatározására javaslat  
 
El adó: Kovács Nándor 
         Bed  Lajos Sándor 
              Polgármesterek 
 
Írásos el terjesztés a  jegyz könyv mellékletét  képezi.   
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:    Az  Intézményvezető  a beíratás időpontját 
2013. március  25. - 29 . – a közötti időpontra tervezi. A nyári szünet időtartamát 2013. július  
22. - től  2013. augusztus 20. napjáig terjedő időszakban  javasolta. 
Az időpontok  meghatározása  a Képviselő-testületek hatáskörébe tartozik. 
 
Kéri, hogy akinek más javaslata van, tegye meg ! 
Más javaslat nem hangzott el. 
 
Kovács Nándor polgármester Sáska:   Kéri a sáskai Képviselő-testületet,  szavazzanak arra 
vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a   „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda  2013.  – 2014. 
nevelési évre történő beíratás időpontját 2013. március 25-29. közötti időszakban határozza 
meg, fogadják el.  
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfenntartással  szavazzon! 
 
Sáska  Község   Önkormányzat  Képvisel -testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül  meghozta a következ :  
 
12/2013./II.5./S.T.Ö.számú        H a t á r o z a t o t 
                                                   

Sáska  Község Önkormányzatának 
Képvisel -testülete  „KACAGÓ” Napközi 
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Otthonos Óvoda   2013.  – 2014. nevelési 
évre történ  beíratás id pontját – 
figyelemmel a 20/2012.(VIII.31.) EMMI  
rendelet  20.§(1) bekezdésében foglaltakra – 
2013. március 25-29. közötti id szakban 
határozza meg. 
 
A Képvisel  –testület megbízza Kovács 
Nándor Sáska polgármesterét , hogy a 
döntésr l az Intézményvezet t a határozat 
megküldésével értesítse. 
 
Felel s: Kovács Nándor 
              polgármester 
 
Határid  : azonnal 
 

 
Bed  Lajos Sándor polgármester Zalahaláp :   Kéri a  Képviselő-testületet,  szavazzanak 
arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a   „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda  2013.  – 
2014. nevelési évre történő beíratás időpontját 2013. március 25-29. közötti időszakban 
határozza meg, fogadják el.  
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfenntartással  szavazzon! 
 
Zalahaláp   Község  Önkormányzat  Képvisel -testülete  7 igen  szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül   meghozta a következ :  
 
13/2013. /II.5./ Z.T.Ö. számú            H a t á r o z a t o t 
 
                                                           

Zalahaláp Község Önkormányzatának 
Képvisel -testülete  „KACAGÓ” Napközi 
Otthonos Óvoda   2013.  – 2014. nevelési 
évre történ  beíratás id pontját – 
figyelemmel a 20/2012.(VIII.31.) EMMI  
rendelet  20.§(1) bekezdésében foglaltakra – 
2013. március 25-29. közötti id szakban 
határozza meg. 
 
A Képvisel  –testület megbízza Bed  Lajos 
Sándor Zalahaláp polgármesterét , hogy a 
döntésr l az Intézményvezet t a határozat 
megküldésével értesítse. 
 
Felel s: Bed  Lajos Sándor 
              polgármester 
 
Határid  : azonnal 
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Kovács Nándor polgármester Sáska:   Kéri a sáskai Képviselő-testületet,  szavazzanak arra 
vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a   „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda nyári 
szünetének  időtartamát 2013. július  22. - től  2013.  augusztus 20.napjáig terjedő időszakra 
határozzák meg,  fogadják el.  
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfenntartással  szavazzon! 
 
 
Sáska  Község   Önkormányzat  Képvisel -testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül  meghozta a következ :  
 
13/2013./II.5./S.T.Ö.számú        H a t á r o z a t o t 
                                                           

 
1.) Sáska  Község Önkormányzat Képvisel -
testülete  a „ Kacagó” Napközi Otthonos 
Óvoda 2013. évi nyári takarítási szünet 
id pontjaként a 2013. 07. 22. - t l  2013. 
08.20.napjáig terjed  id szakot határozzák 
meg. 
 
2.) Sáska  Község Önkormányzat Képvisel -
testülete felkéri Zalahaláp polgármesterét, 
és a jegyz t hogy a döntésr l az 
Intézményvezet t értesítsék. 
 
 
Határid :  2013. február 15. 
 
Felel s: Bed  Lajos Sándor  

        polgármester 
Dr. Gelencsér Ottó  
jegyz  

 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester Zalahaláp :   Kéri a zalahalápi Képviselő-testületet,  
szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a   „Kacagó” Napközi Otthonos 
Óvoda nyári szünetének  időtartamát 2013. július  22. - től  2013.  augusztus 20.napjáig 
terjedő időszakra határozzák meg,  fogadják el.  
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfenntartással  szavazzon! 
 
Zalahaláp   Község  Önkormányzat  Képvisel -testülete  7 igen  szavazattal, 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül   meghozta a következ :  
 
14/2013. /II.5./ Z.T.Ö. számú            H a t á r o z a t o t 
 

1.) Zalahaláp  Község Önkormányzat 
Képvisel -testülete  a „ Kacagó”  Napközi 
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Otthonos Óvoda 2013. évi nyári takarítási 
szünet id pontjaként a 2013. 07. 22. - t l  
2013. 08.20.napjáig terjed  id szakot 
határozzák meg. 
 
2.) Zalahaláp  Község Önkormányzat 
Képvisel -testülete felkéri a polgármestert, 
és a jegyz t hogy a döntésr l az 
Intézményvezet t értesítsék. 
Felkérik az Intézményvezet t, hogy a 
döntésr l a szül ket a helyben szokásos 
módon értesítse. 
 
Határid :  2013. február 15. 
 
Felel s:Bed  Lajos Sándor 

  polgármester 
 Dr. Gelencsér Ottó  

             jegyz  
 Istvándiné Boczkó Klára   
 Intézményvezet  

 
3.) Háziorvosi és véd n i szolgálat  2013. évi költségvetésének     tervezete              
 
El adó: Bed  Lajos Sándor      
              Polgármester 

 
Írásos el terjesztés a  jegyz könyv mellékletét  képezi.   
 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Kéri, hogy akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg ! 
 
KÉRDÉSEK 
 
Szencz Lajosné települési képvisel  Zalahaláp: A költségvetési tervezetet áttanulmányozva, 
a takarító bére nem szerepel benne, kérdése, hogy az orvosi rendelőt nem takarítja senki? 
Lehet, hogy az egyéb üzemeltetésben van bent, de nincs erről szó  az írásos előterjesztésben 
sem.  
 
Kovács Nándor polgármester Sáska: Az orvosi rendelő építés pályázati önerő12 millió 
forint, ez szerepel a közös költségvetésben. 
 
Csuri Istvánné pénzügyi f el adó: A költségvetésben Sáskára eső rész az, ami a 
háziorvosnak átadásra kerülő pénz, az van felosztva, nincs bent a fejlesztés összege. A 
megállapodás szerint Sáska önkormányzata az épület üzemeltetéshez  nem járul hozzá.   
 
Kovács Nándor polgármester Sáska: Igen, annak fejében, hogy odaadják a részüket, ez 
továbbra is áll. 
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Szencz Lajosné települési képvisel  Zalahaláp: Ez az ingatlan nyilvántartáson már át van 
vezetve?  
 
Bed  Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: Nincs róla testületi döntés, addig nem lehet 
csinálni semmit. Polgármester úrral tárgyalásokat folytattak a képviselő-testület döntésének 
megfelelően, és továbbra is az az álláspontja a sáskai képviselő-testületnek, hogy nem 
járulnak hozzá az üzemeltetéshez,  ennek fejében lemondanak a 25 %-os tulajdon részükről. 
Ehhez mind a két testület döntése kell.  
 
Szencz Lajosné települési képvisel  Zalahaláp: Azért kérdezte, mert erről konkrétan nem 
volt tudomása, azt tudja, hogy tárgyalták, de a két ülés között bejelentés sem volt erről. A 
takarítónő továbbra is kérdés. 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: A hivatalsegéd a hivatalt, és az orvosi 
rendelőt is takarítja, az orvosi rendelő üzemeltetésébe, mint már elhangzott, Sáska 
önkormányzata nem száll be anyagiakkal. A védőnőnél keletkezik   két órás takarítás, mert a 
költségeket meg szokták felezni,  az hiányzik a költségvetésből. A tavalyi évben 
nyugállományba vonult 8 órás takarítónő bére volt bent eddig a költségvetésben.  
 
Jehoda István települési képvisel  Sáska: A tavalyi évben sem volt bent, azért nincs bent az 
idei költségvetésben sem. 
 
Szencz Lajosné települési képvisel  Zalahaláp: Bent volt a tavalyi évben, a Háziorvosi 
Szolgálatnál szerepelt a takarító bére. 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: 31.115 forintról beszélnek, Sáska 18 %-ot 
fizetne, 5.600 forint lenne havonta, ez beépíthető a költségvetésbe? Két óra takarítás.  
 
Kovács Nándor polgármester Sáska:   Beépíthető.  
 
Bed  Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: Ennyivel módosulna az összeg.  
Kéri, hogy akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg ! 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Kovács Nándor polgármester Sáska: Kéri a sáskai Képviselő-testületet,  szavazzanak arra 
vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a Háziorvosi és védőnői szolgálat  2013. évi 
költségvetését az elhangzott módosítással elfogadja.  
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfenntartással  szavazzon! 
 
Sáska  Község   Önkormányzat  Képvisel -testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül  meghozta a következ :  
 
14/2013./II.5./S.T.Ö.számú        H a t á r o z a t o t 
 

Sáska Község Önkormányzat képvisel -
testülete a Háziorvosi Szolgálat és a 
Véd n i szolgálat 2013. évi 
költségvetésér l szóló el terjesztést az 
elhangzott 2 óra/nap id tartamú takarítás 
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költségeinek arányos megosztásával 
megvitatta és elfogadta. A  feladat ellátás 
költségvetése beépül a Zalahaláp Község 
Önkormányzat költségvetésébe. 

Sáska Község Önkormányzat a településre 
es  kiadások összegét id arányosan, havi 
bontásban a Zalahaláp Község 
Önkormányzat részére átutalja. 
 
Határid  : 2013. február 15. 
 
Felel s: Kovács Nándor  
              polgármester 
              Dr. Gelencsér Ottó  
              jegyz  
 

                                      
Bed  Lajos Sándor polgármester Zalahaláp :   Kéri a sáskai Képviselő-testületet,  
szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a Háziorvosi és védőnői szolgálat  
2013. évi költségvetését az elhangzott módosítással elfogadja.  
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfenntartással  szavazzon! 
 
Zalahaláp   Község  Önkormányzat  Képvisel -testülete  5 igen  szavazattal, 1 
ellenszavazattal, 1 tartózkodással  meghozta a következ :  
 
15/2013. /II.5./ Z.T.Ö. számú            H a t á r o z a t o t 

 
 
Zalahaláp Község Önkormányzat 
Képvisel -testülete a Háziorvosi 
Szolgálat és a Véd n i szolgálat 2013. 
évi költségvetésér l szóló el terjesztést 
az elhangzott 2 óra/nap id tartamú 
takarítás költségeinek arányos 
megosztásával  megvitatta és elfogadta. 
A  feladat ellátás költségvetése beépül a 
Zalahaláp Község Önkormányzat 
költségvetésébe. 

 

Sáska Települési Önkormányzat a 
településre es  kiadások összegét 
id arányosan, havi bontásban a 
Zalahaláp Község Önkormányzat 
részére átutalja. 
 
Határid  : 2013. február 15. 
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Felel s:Bed  Lajos Sándor                     
             polgármester 
             Dr. Gelencsér Ottó  
             jegyz  
 

 
 
4.) A gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról szóló Megállapodás jóváhagyására 
javaslat 
 
El adó: Bed  Lajos Sándor      
              Polgármester 

 
Írásos el terjesztés a  jegyz könyv mellékletét  képezi.   
 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Kéri, hogy akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg ! 
 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
 
Kovács Nándor polgármester Sáska:   Kéri a képviselő-testületek tagjait, hogy ezt a 
napirendet szintén függesszék fel, mert kapcsolódik az első napirendi ponthoz. 
Mindenképpen hozzájárulnak az étkezéshez, egyetlen kikötés ebben a dologban, hogy az 
étkezési napló alapján számolják el, havi bontásban. Azokhoz a napokhoz járulnak hozzá, 
amelyik napon megjelenik az iskolás, vagy az óvodás étkezni. 
 
Igaz Sándor települési képvisel  Zalahaláp: A legtöbb problémát az szokta okozni, amit 
már többször „kiveséztek”, hogy az ingyenes étkezők szülei nem mondják le az ebédet. Akkor 
ki fizeti ki azt az összeget? 
 
Kovács Nándor polgármester Sáska:   Nem tudta soha megérteni, miért nem lehet 8 után 
lemondani az étkezést. Ezért is döntöttek így, mert nem lehet megfogni máshogy a szülőket. 
Ne legyen ingyen étkezés, járuljanak hozzá 10-20 %-kal azok is, akik ingyen étkeznének, 
mert nincs felelősségérzetük azzal kapcsolatban, hogy lejelentsék  időben a gyermeket, hogy 
nem megy iskolába-óvodába. Ezzel át lehetne hidalni, hogy kifizessék a gyerekek után az 
étkezést, teljesen feleslegesen. 
 
Igaz Sándor települési képvisel  Zalahaláp: Érti, amit mond a polgármester úr. Már 8-kor 
felméri az adott pedagógus, hogy ki hiányzik, reggel ¾ 9-re átadják az információt a 
konyhának, hány gyermek hiányzik. Az a gondja, hogy mi van akkor, ha reggel 8-kor nincs 
ott a gyermek, nem tudják, hogy miért hiányzik, de 10 órára megérkezik az iskolába, - mert 
éppen fogorvosnál volt, van igazolása is, és hozza - de közben ők kijelentik az étkezésből, és 
odamegy ebédelni, és azt mondják neki, hogy nem ehet. Ezért fontosabb a szülő lejelentése, 
ezt a problémát így áthidalni nem lehet. A törvény alapján jár neki az ingyen étkezés.  
 
Kovács Nándor polgármester Sáska:   Nem hajlandóak azoknak a gyermekeknek az 
étkezését fizetni, akik nem veszik tudomásul, hogy van kötelességük, és le kell jelenteni, ha 
hiányzik a gyerek, az önkormányzat meg fizessen helyette. 
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Igaz Sándor települési képvisel  Zalahaláp: Azt gondolja, hogy a sáskai önkormányzat 
felelőssége itt ugyanúgy áll, mint Haláp esetében a halápi gyermekeknél.  
 
Dr. Gelencsér Ottó jegyz :  A költségvetési törvény kapcsolódó rendelkezése azt mondja, 
hogy az  elszámolás alapdokumentuma az élelmezési nyilvántartás, és a térítési díj 
kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat. Ebben nincs bent az osztálynapló, de a 
MÁK kéri, ettől függetlenül az ellenőrzések során az étkezési nyilvántartást, a naplót 
összeveti, és ha nem volt ott a gyermek az iskolában, vagy az óvodában, akkor visszavonják a 
normatívát. 
 
Illés József települési képvisel  Zalahaláp: Az a véleménye, hogy a jegyző úrnak meg 
kellene fogalmazni egy levelet, és azokat a szülőket, akik az ebédet ingyen kapják, össze 
kellene hívni. Elmondani a problémát, nyilatkoztatni őket, egyenként aláíratni, és megadni 
nekik egy határidőt, hogyha reggel 9-ig nem jelenti be, akkor mi lesz a következmény. 
Tudatosítani kell velük, hogy ez nagyon nagy probléma az önkormányzatnak, a konyhának, és 
az óvodának-iskolának is. Amíg ezt nem tudatosítják, addig káosz lesz, talán visszatartó erő 
lenne, ha a levelet végigolvasnák, és aláírnák.  
 
Kovács Nándor polgármester Sáska:   Nem jelenti be a szülő, akkor kifizettetik vele. 
 
Hubert János Csaba települési képvisel  Zalahaláp: Hogy tervezi a polgármester úr, hogy 
tudja beszedni azt az összeget? 
 
Kovács Nándor polgármester Sáska:   Van rá szankció, van ingatlan, adóként rá lehet 
terhelni, ez csak egy eljárási dolog. Mindenképpen tenni kell valamit. 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester  Zalahaláp:  Kéri, hogy akinek az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg ! 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Kovács Nándor polgármester Sáska:   Kéri Bedő polgármester urat , hogy ennek a 
napirendnek a tárgyalását függesszük fel hétfőig , mivel álláspontja szerint a költségvetéssel 
szorosan összefügg . Kéri a sáskai Képviselő-testületet , hogy  szavazzanak arra vonatkozóan, 
hogy a gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról szóló Megállapodás jóváhagyásának 
napirendjét felfüggesszék fel, a megállapodás átdolgozását követően, 2013. február 11. napján 
17.00 órai kezdettel folytatják a napirend tárgyalását.  
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfenntartással  szavazzon! 
 
Sáska  Község   Önkormányzat  Képvisel -testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül  meghozta a következ :  
 
15/2013./II.5./S.T.Ö.számú        H a t á r o z a t o t 
 

Sáska Község Önkormányzat Képvisel -
testülete elfogadja, hogy a 
gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról 
szóló Megállapodás jóváhagyásáról szóló 
napirend tárgyalását  felfüggesztik. A 
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megállapodást az elhangzott módosításnak 
megfelel en  át kell dolgozni. 
 
A felfüggesztett napirend tárgyalásának 
folytatására  2013. február 11. napján 17.00 
órai kezdettel kerül sor.  

 
 

Felel s :   Kovács Nándor 
                  polgármester  
                  Dr. Gelencsér Ottó  
                  jegyz  
 
Határid  : azonnal, 2013. február 11.  

 
 
Bed  Lajos Sándor polgármester Zalahaláp: A Sáska Képviselő-testület javaslatát 
befogadja.   Kéri a halápi Képviselő-testületet,  szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a 
gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról szóló Megállapodás jóváhagyásának napirendjét 
felfüggesztik, a megállapodás átdolgozását követően, 2013. február 11. napján 17.00 órai 
kezdettel folytatják a napirend tárgyalását.  
 
Kéri,  aki  egyetért  a  javaslattal,  kézfenntartással  szavazzon! 
 
Zalahaláp   Község  Önkormányzat  Képvisel -testülete  6  igen  szavazattal, 1 ellen 
szavazattal, tartózkodás nélkül  meghozta a következ :  
 
16/2013. /II.5./ Z.T.Ö. számú            H a t á r o z a t o t 
 

Zalahaláp Község Önkormányzat 
Képvisel -testülete elfogadja, hogy a 
gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról 
szóló Megállapodás jóváhagyásáról szóló 
napirend tárgyalását  felfüggesztik. A 
megállapodást az elhangzott javaslatnak 
megfelel en át kell dolgozni.  
 
A felfüggesztett  napirend tárgyalásának 
folytatására   2013. február 11. napján 17.00 
órai kezdettel kerül sor.  
 
Felel s :   Bed  Lajos Sándor  
                  polgármester  
                  Dr. Gelencsér Ottó  
                  jegyz  

 
Határid  : azonnal, 2013. február 11.  
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Bed  Lajos Sándor polgármester Zalahaláp:  Megköszöni  a képviselő-testületek tagjainak 
a  részvételt,  az  ülést  18.00 órakor  bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Bed  Lajos Sándor                    Kovács Nándor            
Polgármester                                           Polgármester                    
    Zalahaláp                                            Sáska                                       
 
 
 
 
 
  Dr. Gelencsér Ottó    Takács Lászlóné  
   Jegyz                   Jegyz  
                               Zalahaláp         Sáska      
                                                                                         
 
 
 
 
Hitelesít k: 
 
 
 
 
                         Hubert János Csaba    Illés Ferenc 
  Települési képvisel                     Települési képvisel                   
                 Zalahaláp      Zalahaláp 
 
 
 
 
 
 
 
     Konkoly Norbert       

Települési képvisel   
         Sáska 
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