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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Alsónemesapáti, Nemesapáti  községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 

2013. február 22. napján 18.00 órakor, az Alsónemesapáti Kultúrház tanácstermében 

megtartott nyilvános együttes testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:   

Az Alsónemesapáti Önkormányzat részéről:  

Balaton Józsefné  polgármester 

  Dr. Szeghy Márta alpolgármester 

  Csiszár Éva képviselő 

  Krápicz Lászlóné képviselő 

Igazoltan távol munkahelyi elfoglaltság miatt: Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő 

 

Nemesapáti Önkormányzat részéről: 

Gáspár Zoltánné polgármester 

Fábián Zoltán alpolgármester 

Benkő Jánosné képviselő  

Fehérné Simon Piroska képviselő 

Igazoltan távol munkahelyi elfoglaltság miatt: Deák Attila képviselő 

 

Állandó tanácskozási joggal a testületi ülésekre meghívott: Simon Margit jegyző, Molnár 

István az Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Az ülést vezette: Balaton Józsefné polgármester 

Az ülésen az Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, állampolgár nem 

jelent meg. 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Az 1. napirendi ponthoz: Frigyné Böröndy Rita védőnő 

A 2. napirendi ponthoz: Kremznerné André Ildikó óvodavezető 

 

Balaton Józsefné  polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy az 

együttes testületi ülés mindkét testület vonatkozásában  határozatképes, az Alsónemesapáti 

megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő, a Nemesapáti megválasztott 5 képviselőből 4  

képviselő jelen van.   

 

A polgármester javasolta, hogy a napirendi pontokat a kiküldött meghívóban foglaltakhoz 

képest annyi módosítással fogadják el, hogy 1. napirendi pontként tárgyalják meg az 

Alsónemesapáti Maci Óvoda alapító okirat és társulás megállapodás módosítását. A 

Képviselő-testületek 4-4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadták el: 

 

1. Alsónemesapáti Maci Óvoda alapító okirat és társulás megállapodás módosítása 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

2. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetéséről  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

3. Előterjesztés az Alsónemesapáti Maci Óvoda 2013. évi költségvetéséről  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

  Kremznerné André Ildikó intézményvezető 



 

 

4. Előterjesztés a Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal Alsónemesapáti Kirendeltsége 

2013. évi költségvetéséről  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

  Simon Margit jegyző 

 

5. Egyebek  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

Gáspár Zoltánné polgármester 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag megválasztotta 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek Krápicz Lászlóné képviselőt.  

 

1. Alsónemesapáti Maci Óvoda alapító okirat és társulás megállapodás módosítása 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester felkérésére Simon Margit jegyző ismertette a módosítás 

szükségességét. 

 

Simon Margit jegyző: A Magyar Államkincstár bejegyezte Maci Óvoda néven az intézményt, 

azonban azt jelezték, hogy az elnevezés mégsem felel meg az egyedi névhasználat 

követelményének (6/2012.(III.1.) NGM rendelet), ezért jelzőként be kell építeni nevébe az 

„Alsónemesapáti” szót. Mindezt a társulási megállapodáson is át kell vezetni. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt el a 

napirendi pont ügyében és a Képviselő-testületek 4-4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatokat hozták:  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2/2013.(II.25.) határozata 

a Maci Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Maci Óvoda alapító okiratának 

módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés szerinti 

változatlan tartalommal elfogadja. 

 

Az alapító okiratot módosító okirat és az alapító okirat a határozat mellékletét képezi. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a törzskönyvi bejegyzés 

módosításáról 

 

Határidő: 2013. március 5. 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

 

 

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

6/2013.(II.25.) határozata 

a Maci Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 



 

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Maci Óvoda alapító okiratának 

módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés szerinti 

változatlan tartalommal elfogadja. 

 

Az alapító okiratot módosító okirat és az alapító okirat a határozat mellékletét képezi. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a törzskönyvi bejegyzés 

módosításáról 

 

Határidő: 2013. március 5. 

Felelős: Gáspár Zoltánné polgármester 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

3/2013.(II.25.) határozata 

a Maci Óvodát fenntartó társulás társulási megállapodás módosításáról 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Maci Óvodát fenntartó társulás 

társulási megállapodás módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az 

előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja. 

 

A jóváhagyott egységes szerkezetű társulási megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: 2013. március 5. 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

 

 

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

7/2013.(II.25.) határozata 

a Maci Óvodát fenntartó társulás társulási megállapodás módosításáról 

 

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Maci Óvodát fenntartó társulás 

társulási megállapodás módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az 

előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja. 

 

A jóváhagyott egységes szerkezetű társulási megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

 

Határidő: 2013. március 5. 

Felelős: Gáspár Zoltánné polgármester 

 

2. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetéséről  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy Kisbucsa Képviselő-testülete elfogadta a 

költségvetést.  

 

Frigyné Böröndy Rita védőnő elmondta, hogy az elhasználódott eszközöket pótolni kell, ezért 

magasabb a költségvetési főösszeg az előző évinél. 

 



 

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt el a 

napirendi pont ügyében és a Képviselő-testületek 4-4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatokat hozták: 

 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

4/2013. (II.22.) Határozata 

a Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetéséről  

 

A határozat a melléklet részét képezi. 

 

 

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

8/2013. (II.22.) Határozata 

a Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetéséről  

 

A határozat a melléklet részét képezi. 

 

 

3. Előterjesztés az Alsónemesapáti Maci Óvoda 2013. évi költségvetéséről  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

  Kremznerné André Ildikó intézményvezető 

 

Kremznerné André Ildikó óvodavezető: Az intézmény költségvetését a minimális szinten 

számoltuk, csak kötelező juttatásokat tartalmaz. Egyszeri tételként jubileumi jutalom 

jelentkezik. 

 

Gáspár Zoltánné polgármester elmondta, hogy örül annak, hogy önkormányzati feladat 

maradt az óvodai ellátás. A gyermeklétszám alakulása Nemesapátiban nagyon jó.  

 

Simon Margit jegyző: Pethőhenyéről járó két gyermek ingyenes étkeztetésének költségét 

Pethőhenye önkormányzata megfizeti.  

A karbantartás és  a közüzemi díjak az önkormányzatok költségeként jelentkeznek. A 

feladatfinanszírozás miatt az étkeztetés költségei az intézményi költségvetésben szerepelnek. 

Az állami támogatással el kell számolni.  

A Zalaco Kft. 15%-os áremelést hajt végre, így a térítési díjat emelni szükséges.  

 

Kremznerné André Ildikó óvodavezető: Alsónemesapátiban az épület állagát sürgősen javítani 

kell, az udvari játékokat felül kell vizsgálni. Pályázat készült az óvoda felújítására, amely nem 

volt sikeres. Forrásszerzés érdekében civil szervezet létrehozásán gondolkodnak. 

 

Csiszár Éva képviselő: Miért kerül egyik faluban többe 1 óvodás, mint a másikban? 

 

Simon Margit jegyző: A székhely, illetve tagintézmény kiadásból vontuk ki a székhely, illetve 

a tagintézmény bevételét. 

 

Gáspár Zoltánné polgármester: Hangsúlyt kell fektetni a hiányzások dokumentálására, 

távolmaradás esetén az étkezés lemondására. Általában ingyenes az óvodai ellátás (rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak), a többiek is csak a nyersanyagnormát fizetik 

meg. A szülők nem is tudják, hogy mennyibe kerül az önkormányzatnak gyermekük ingyenes 



 

étkeztetése, vagyis mennyi támogatást kapnak havonta. Célszerű lenne névre szólóan 

tájékoztatni őket.  

A nemesapáti falugondnoki autó szállítja az alsónemesapáti óvodások, iskolások és szociális 

gondozottak ebédjét is (kb. 12.500 adag/év). Ennek költségét ellentételezni kellene. Pl. a 

TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény ebédszállítási díjként 88,- Ft/adag díjat számol fel.  

A falugondnoki szolgálat állami támogatása és tényleges kiadása között 1.700 eFt eltérés van. 

A falugondnoki feladatellátás a hivatali munkában is jelen van. Ezért kérem, hogy a fenti 

összeget 1/3-2/3 arányban osszuk fel a két település között. Így egy adagra vetítve 45,- Ft 

szállítási költség jelentkezik, amely jóval elmarad a TÁMASZ által felszámított díjtól.  

 

Balaton Józsefné polgármester javasolta, hogy az állami támogatáson felül átadandó 

önkormányzati támogatás összegét módosítsák úgy, hogy 570 eFt-ot beszámítanak erre a célra 

Nemesapáti Önkormányzatának. Így az általa átadandó összeg 570 eFt-tal, 220 eFt-ra 

csökken, értelemszerűen ezt Alsónemesapáti Község Önkormányzatának kell finanszíroznia 

(275 eFt helyett 845 eFt). 

 

További kérdés, észrevétel nem volt, ezért Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt a 

Maci Óvoda 2013. évi költségvetéséről és a Képviselő-testületek Alsónemesapáti 4 igen, 

egyhangú és Nemesapáti 4 igen, egyhangú szavazattal meghozták alábbi határozataikat: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

5/2013. (II.22.) Határozata 

az Alsónemesapáti Maci Óvoda 2013. évi költségvetéséről 

 

A határozat a melléklet részét képezi. 

 

 

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

9/2012. (II.22.) Határozata 

az Alsónemesapáti Maci Óvoda 2013. évi költségvetéséről 

 

A határozat a melléklet részét képezi. 

 

Gáspár Zoltánné polgármester: Az intézményi térítési díjakat célszerű egyforma összegben 

megállapítani (hisz egy intézményről van szó), ezt az önkormányzatok rendeleteik 

módosításával 2013. március 1. napjától tudják megtenni.  

 

4. Előterjesztés a Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal Alsónemesapáti 

Kirendeltsége 2013. évi költségvetéséről  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

  Simon Margit jegyző 

 

Simon Margit jegyző a hivatali átszervezést követően ellátott munkakörökről adott 

tájékoztatást. Így többek között kiemelte, hogy a Kirendeltségen a tavalyi létszámhoz képest 2 

fővel kevesebben dolgoznak (nyugdíjazás, illetve járási hivatalba átvett szociális ügyintéző). 

Elmondta, hogy a feladatellátáshoz ez a létszám nem elegendő, megfelelő szakképzettséggel 

rendelkező személy nincs (ők kerültek át a járási hivatalhoz), a szakképzési törvény változása 

miatt a képesítési előírásoknak megfelelő képzés nem indul. 

 



 

Csiszár Éva képviselő: A szociális ügyintézői álláshely betöltésére jelentkező nincs, képezni 

nem lehet, minimálbérért máshonnan nem lehet senkit sem átvenni. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: A közfoglalkoztatásban látok lehetőséget. 

 

Gáspár Zoltánné polgármester elmondta, hogy december-január hónapokban olyan 

munkateher volt a hivatalon, hogy félő volt, hogy nem tudják teljesíteni. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő javasolta, hogy a Nemesapátiban dolgozó ügyintéző fogadjon 

ügyfeleket Alsónemesapátiban.  

Csiszár Éva képviselő: Változtatni kell, az ügyfélfogadási időt be kell tartani. 

 

Gáspár Zoltánné polgármester szerint az ügyfélforgalom nem tervezhető előre. Az ügyintéző 

végzi a munkaügyi dokumentumok elkészítését is, amely igen magas számú.  

Eljutottunk oda, hogy az ügyintézőnek kevesebb a bére, mint amit egyszerűsített 

foglalkoztatásban lehet fizetni. Ugyanakkor jóval nagyobb felelőssége van.  

 

Simon Margit jegyző: A pénzügyes felelőssége a közös hivatal kialakításával még nagyobb 

lett, nem csak azért, mert amit most végez, azt tavaly ketten látták el, hanem regisztrált 

mérlegképes könyvelőként a többi település gazdálkodásáért is felel. 

 

Gáspár Zoltánné polgármester: A többletfelelősséget el is kell ismerni. Mindezek miatt sokat 

kellett túlórázniuk. A költségvetést 5 főre tervezték, mert ennyi szükséges a feladatellátáshoz. 

 

Simon Margit jegyző: Egy üres álláshely van, amelyre szociális ügyekkel foglalkozó 

ügyintézőt tervezek felvenni. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: A falu 90%-ának nincs ügye a hivatalban. 

 

Gáspár Zoltánné polgármester: Az önkormányzat és a hivatal a lakosságért van. Milyen 

ügyiratszám volt tavaly? 

 

Simon Margit jegyző: kb. 2200 db. A szociális ügyek csökkenését a járási hivatal 

kialakításával nem tapasztaltuk.  

 

Gáspár Zoltánné polgármester: A járási hivatal ügyeket vitt el tőlünk, de dolgozót is, akinek 

nemcsak ez volt a feladata. Új ügyek is vannak, amiben az emberek helyben várnak segítséget 

pl.: földhivatali regisztráció. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Az üres álláshelyet a Hivatalban nem lehet betölteni, félévkor 

vizsgáljuk meg, hogy a feladatellátás működik-e így.  

 

Balaton Józsefné polgármester javasolta a költségvetés elfogadását. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 

tárgyában és a Képviselő-testületek Alsónemesapáti 4 igen, egyhangú és Nemesapáti 4 igen, 

egyhangú szavazattal meghozták alábbi határozataikat: 

 

 

 



 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

6/2013. (II.22.) Határozata 

Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetéséről 

 

A határozat a melléklet részét képezi. 

 

 

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

10/2013. (II.22.) Határozata 

Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetéséről 

 

A határozat a melléklet részét képezi. 

 

5. Egyebek  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

Gáspár Zoltánné polgármester 

 

Gáspár Zoltánné Nemesapáti polgármestere megköszönte az Alsónemesapáti Képviselő-

testületnek, hogy a finanszírozási hátralék ügyében az elmúlt években elnéző volt.  

 

Simon Margit jegyző elmondta, hogy az előzetes számítások szerint tartozás nem áll fenn.  

 

Simon Margit jegyző tájékoztatást adott arról, hogy a járási hivatal által foglalkoztatott 

ügysegéd használja a hivatali infrastruktúrát, ezért az ingatlanok fenntartásával, 

üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos költségek felosztásáról megállapodást kell 

kötni, vagy attól az önkormányzat eltekinthet. Ha kér ezért díjazást, akkor vetítési alapot kell 

meghatároznia.  

 

Balaton Józsefné polgármester javasolta, hogy egységesen hozzák azt a döntést a testületek, 

hogy eltekintenek a költség-áthárítástól. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 

tárgyában és a Képviselő-testületek Alsónemesapáti 4 igen, egyhangú és Nemesapáti 4 igen, 

egyhangú szavazattal meghozták alábbi határozataikat: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

7/2013. (II.22.) Határozata 

megállapodás a Zala Megyei Kormányhivatallal az ügysegédek által is használt 

ingatlan költségeiről 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 

tulajdonában lévő, de a Zala Megyei Kormányhivatal ügysegédje által is használt (8924 

Alsónemesapáti, Petőfi u. 1. szám alatti) ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével és 

karbantartásával kapcsolatos költségek tekintetében ezen költségek felosztásától eltekint, 

azokat az önkormányzat teljes mértékben viseli. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a közös használatú ingatlanokkal 

kapcsolatos megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: azonnali 



 

 

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

11/2013. (II.22.) Határozata 

megállapodás a Zala Megyei Kormányhivatallal az ügysegédek által is használt 

ingatlan költségeiről 

 

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testület úgy határozott, hogy a tulajdonában 

lévő, de a Zala Megyei Kormányhivatal ügysegédje által is használt (8923 Nemesapáti, Fő u. 

3. szám alatti) ingatlan  fenntartásával, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos 

költségek tekintetében ezen költségek felosztásától eltekint, azokat az önkormányzat teljes 

mértékben viseli. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a közös használatú ingatlanokkal 

kapcsolatos megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Gáspár Zoltánné polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Egyéb közérdekű észrevétel, javaslat nem volt, ezért a polgármester az együttes ülést 20.00 

órakor bezárta. 

K. m. f. 

 

 

 

 Balaton Józsefné        Gáspár Zoltánné  

   polgármester          polgármester 

 

 

 

 

 

 Simon Margit        Krápicz Lászlóné  

    jegyző       jegyzőkönyvhitelesítő 


