
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: HÁCS Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 27-én tartott testületi 
üléséről. 
 
Jelen vannak:   Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester, 

 id. Kőrösi János alpolgármester 
   Heizerné Vogel Anita, Ritzeld Rita, Rönczös László képviselők, 

 dr. Szatmári Ibolya jegyző.  
 
 
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy mind az 5 képviselő-testületi tag megjelent, az ülés 
határozatképes és azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
Előadó: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
 
2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012. évi költségvetésének véleményezése 
Előadó: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
 
3.) Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2012. évi költségvetésének 
véleményezése 
Előadó: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
 
4.) A helyi adókról szóló módosított 20/2008.(XII.15.) számú rendelet módosítása 
Előadó: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
 
5.) Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesületbe való belépés ügye (előző ülésen kiosztott anyag) 
Előadó: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
 
6.) Tájékoztató fizetési meghagyásos eljárások költségeivel kapcsolatban  
Előadó: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
 
7.) Egyebek 
 
 
Zárt ülés: 
 
8.) Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása (helyi kiosztású anyag) 
Előadó: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
 
9.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása (helyi kiosztású anyag) 
Előadó: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
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Napirendek tárgyalása 
 
 
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
Elmondja, hogy a napirend egy ponttal, a tájékoztató fizetési meghagyásos eljárások költségeivel 
kapcsolatban című ponttal egészül ki. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak a napirendi pontokról. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

1/2012.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat 
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendi 
pontok tárgyalását jóváhagyja. 

 
 
1.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
Előadó: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
 
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás. 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

2/2012.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat 
Hács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 
költségvetésre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester  
 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

3/2012.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat 
Hács Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
a képviselők és az alpolgármester a tisztelet díjukat újból fel kívánják 
venni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester  
 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

4/2012.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat 
Hács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mozgókönyvtári feladatellátás keretében megbízási szerződéssel 
foglalkoztatott könyvtáros megbízási díját 2012. január 1-től havi 
bruttó 10.000,- Ft-ra módosítja.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

5/2012.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat 
Hács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy vizsgálja meg a Hivatal, hogy a Hács, Kossuth Lajos utca 
végén lévő közvilágítási lámpákat milyen feltételek mellett lehet 
lezárni. 
 
Határidő: februári testületi ülésre 
Felelős: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
 
 

2.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012. évi költségvetésének véleményezése 
Előadó: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
 
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Kérdezi, hogy van-e hozzászólás? 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

6/2012.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat 
Hács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központ költségvetését megtárgyalta és a 
Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2012. évi tervezett 
költségvetését 164 916 ezer Ft bevételi és kiadási összegben állapítja 
meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 

 
 
3.) Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény 2012. évi költségvetésének 
véleményezése 
Előadó: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
 
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Kérdezi, hogy van-e hozzászólás? 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

7/2012.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat 
Hács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fodor András 
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, pedagógiai Szakmai Szolgáltató 
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Intézmény a 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 

 
 
4.) A helyi adókról szóló módosított 20/2008.(XII.15.) számú rendelet módosítása 
Előadó: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
 
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Kérdezi, hogy van-e hozzászólás? 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Hács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
1/2012.( I.28.) rendelete 

 
a helyi adókról szóló módosított 20/2008.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
5.) Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesületbe való belépés ügye  
Előadó: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
 
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Kérdezi, hogy van-e hozzászólás? 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

8/2012.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat 
Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a csatlakozik a 
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesülethez 8640. Fonyód, Fő u. 19. 
(képv.: Balogh István elnök). A Képviselő-testület az Egyesület 
Alapszabályzatában foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat 
magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az 
Egyesület céljainak megvalósítása érdekében történő közreműködésre 
és a tagdíj megfizetésére. A Képviselő-testület felhatalmazza 
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester asszonyt az egyesületbe 
történő belépési nyilatkozat aláírására.      
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
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6.) Tájékoztató fizetési meghagyásos eljárások költségeivel kapcsolatban  
Előadó: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
 
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Kérdezi, hogy van-e hozzászólás? 
Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

9/2012.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat 
Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 
tudomásul veszi, és az alábbi javaslattal él: Hács Község 
Önkormányzata a bírósági végrehajtó költségét fizesse ki és ha 
szükséges az ingatlanokra történő ráterhelés díját is. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 

 
 

7.) Egyebek 
 
Kossuth Lajos utca végén lévő romos ház ügye: 

 
 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozza: 
 

10/2012.(I.27.) számú képviselő-testületi határozat 
Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Hács, Kossuth Lajos utca végén lévő romos ház 
tulajdonosát Deconnick Pault felszólítsa a tulajdonában lévő romos 
ház lebontására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 

 
 
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
Elmondja, hogy szeretné felhívni a képviselő-testület tagjainak a figyelmét arra, hogy akkor tudnak 
hatékonyan együtt dolgozni, hogyha a képviselők egységesen képviselik a testület döntéseit. Felhívja a 
képviselő-testület tagjait arra, hogy ennek megfelelően nyilatkozzanak és kommunikáljanak az 
interneten. Ne hangozzék el olyan, hogy „ezt a hajót olyan kapitány vezeti, aki erre nem alkalmas”. Ez 
a négy év az övé, hagyják dolgozni. 
 
dr. Szatmári Ibolya jegyző 
Elmondja, hogy aki közszereplést vállal sajnos nagyobb kritikának van kitéve és többet kell eltűrnie. 
Természetesen a becsületsértés, rágalmazás kategóriájára vigyázni kell, azt eltűrni senki sem köteles. A 
dolgok működését annyi szemszögből vizsgálják amennyien vannak, lehetnek ellenvélemények ez a 
testület működése szempontjából hasznos is lehet, hiszen több oldalról közelíthetőek meg az ügyek. 
Éppen ezért azt gondolja, hogy a hácsi testület, jó testület igyekezzenek jól együtt dolgozni, és minden 
rendben lesz, hiszen eddig is törvényesen működtek, érdemi döntést tudtak hozni. 
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Ritzeld Rita képviselő 
Elmondja, hogy úgy gondolja, hogy a polgármester az elején a falut kevésbé ismeri munkájából, 
adódóan. Kiváló családanyának, és pedagógusnak tartja, de polgármesterként vannak hiányosságok az 
önkormányzati bevételek felkutatásában. 
 
 
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester 
A szociális ügyek tárgyalásához zárt ülést rendel el. Ezt követően a testület munkáját zárt ülésen 
folytatja. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

  dr. Szatmári Ibolya    Molnárné Kubik Zsuzsanna 
                   jegyző                polgármester 


