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J e g y z ő k ö n y v  

 

Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2009. február 5-én megtartott üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                     

          Rendeletek:  1 db 

 



 

 

 

 

 S z a l a p a   

M E G H Í V Ó  

 

Tájékoztatom, hogy 2009. február  5-én (csütörtökön) 16.00. órakor Képviselő-

testületi ülést tartunk. 

Az ülés helye:  Önkormányzat Hivatali helyisége. 

N a p i r e n d : 

1.) 2009. évi költségvetés megtárgyalása. 

     Előadó: Sámel József polgármester 

2.) Polgári Védelmi Kirendeltség működéséhez támogatáskérés. 

      Előadó: Sámel József  polgármester 

3.) Luxusadóról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezéséről döntés. 

      Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

4./ Vegyes ügyek. 

Zárt ülés: 

- Egyedi kérelmek elbírálása. 

 

Szalapa, 2009. január 29.               

 

    Tisztelettel:  

 

       Sámel József sk. 

        polgármester 

Szalapa Községi Önkormányzat 

Polgármesterétől 

     8341  Szalapa, Fő u. 49.   



J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Szalapa Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén 

      2009. február 5. napján 

 

Az ülés helye és ideje: Önkormányzat Hivatala 

           2009. február 5.  16.00 óra 

 

Jelen vannak: Sámel József polgármester, 

                         Magasházi Árpádné alpolgármester 

       Mike Károlyné, Fekete Béla, 

     Samu Ferenc, Renczes István képviselők. 

       Bödör Endréné körjegyző.  

 

Tanácskozási joggal megjelent: Légmán Zsófia 

  

Sámel József polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és Bödör 

Endréné körjegyző asszonyt.  

                    

A képviselő-testület határozatképességének megállapítása után a polgármester 

előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület elfogad. 

 

N a p i r e n d i   p o n t o k: 

 

1.) 2009. évi költségvetés megtárgyalása. 

     Előadó: Sámel József polgármester 

2.) Polgári Védelmi Kirendeltség működéséhez támogatáskérés. 

      Előadó: Sámel József  polgármester 

3.) Luxusadóról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezéséről döntés. 

      Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

4./ Vegyes ügyek. 

 

 

 



N a p i r e n d i   tárgyalása: 

1.) 2009. évi költségvetés megtárgyalása. 

     Előadó: Sámel József polgármester 

Sámel József polgármester: előterjeszti a 2009. évi költségvetés tervezetét. 

Magasházi Árpádné alpolgármester: a könyvtár szakfeladatra mi van tervezve, 

szeretne róla bővebb információt. 

Légmán Zsófia: tételesen elmondja, hogy mi került a költségvetés tervezetébe. 

Magasházi Árpádné alpolgármester: megköszöni a választ és elfogadja. 

Samu Ferenc képviselő: megkérdezi, hogy a családsegítő szakfeladaton mi az a 

magas költség, ami ott tervezve van. 

Légmán Zsófia : elmondja, hogy a Családsegítő szakfeladat a település 

költségvetésében a falugondnoki szolgálat működési kiadásait tartalmazza és 

nem a szentgróti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat támogatását. 

Fekete Béla képviselő: a költségvetésben lévő 6.800.e. Ft. hitel csak tervezett 

hitel-e vagy került-e már ebből hitelfelvételre sor. 

Sámel József polgármester: működési hitelt nem vett föl az önkormányzat a 

tervezett hitelt a bevételek és kiadások egyensúlyához szükséges kimutatni a 

költségvetésben. 

Amennyiben hozzászólás nincs, kéri a költségvetés rendelet tervezetét 

elkészíteni. 

 

2.) Polgári Védelmi Kirendeltség működéséhez támogatáskérés. 

      Előadó: Sámel József  polgármester 

Sámel József polgármester: javasolja, hogy a korábbi évek gyakorlatának 

megfelelően a költségvetésben tervezzük a Zalaszentgrót Polgárvédelmi Iroda 

támogatását az előző évekhez hasonlóan 10.000.Ft.-ban. 

 

 



3.) Luxusadóról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezéséről döntés. 

      Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

Bödör Endréné körjegyző: előterjeszti a luxusadóról szóló helyi rendelet 

hatályon kívül helyezését. 

Képviselő-testület a rendelet hatályon kívül helyezésével egyetért. 

Szalapa  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6   igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta a:  

 

1/2009.(II.06.) számú rendeletét a luxusadóról szóló 5/2006.(III.30.) számú 

rendelet hatályon kívül helyezéséről. 

 

4./ Vegyes ügyek. 

Sámel József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet Dézsenyi Károlyné 

volt vállalkozó az önkormányzattól bérelt Tűzoltó szertárt visszaadta, 

továbbiakban nem tart rá igényt. 

Javasolja, hogy az ingatlanba maradjon meg a fodrászüzlet a jelenlegi helyén, a 

vegyesboltból pedig kerüljön kialakításra a falugondnoki autónak garázs és az 

önkormányzat tulajdonában lévő gépeknek eszközöknek tároló hely. 

Képviselő-testület a polgármester indítványával egyhangúlag egyetért. 

Képviselő-testület részéről egyéb felvetés nem volt, a polgármester az ülést   

16.45.órakor berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Bödör Endréné                Sámel József 

   körjegyző                 polgármester 

 


