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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. 

május 15. napján 19.00 órakor, az Alsónemesapáti Kultúrház tanácstermében megtartott 

nyilvános 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 

 

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

István Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Az ülést vezette: Balaton Józsefné polgármester 

Az ülésen a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, állampolgár nem jelent meg. 

Tanácskozási joggal meghívottak az 1. napirendi ponthoz: 

Szabó Katalin igazgató, 

Fehér Attila igazgatóhelyettes 

Kremznerné André Ildikó óvodavezető 

 

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

testületi határozatképes, a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő jelen van.   

 

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

szerint fogadják el.  

 

1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2012. évi beszámolójáról  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

2. Előterjesztés az Alsónemesapáti Önkormányzat 2014. évi koncepciójáról  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

3. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosításáról 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

4. Előterjesztés a helyi iparűzési adó rendelet módosításáról 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

5. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

6. Előterjesztés a helyi szociális rendelet módosításáról 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

7. Előterjesztés az SZMSZ-ről szóló rendelet módosításáról 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 



 

8. Egyebek 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

9. Önkormányzati hatósági ügyek 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag megválasztotta 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Szeghy Márta képviselőt.  

 

1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2012. évi beszámolójáról  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy önkormányzati hozzájárulással volt 

biztosítható a 2012. évi működés. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő javasolta, hogy Nemesapáti önkormányzata iskola-óvodai 

túlfizetését számítsák be a védőnői szolgálathoz átadandó összegbe. 

 

A Védőnői Szolgálat 2012. évi beszámolójához észrevétel, javaslat nem volt, ezért Balaton 

Józsefné polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában és a Képviselő-testület  

4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

28/2013. (V.15.) Határozata 

a Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról 

 

A határozat a melléklet részét képezi. 

 

Balaton Józsefné polgármester Szabó Katalin igazgatót kérte fel a Csertán Sándor Általános 

Iskola és Óvoda 2012. évi beszámolójának szóbeli kiegészítésére. 

 

Szabó Katalin igazgató pályázatokról adott tájékoztatást (TÁMOP-3.1.7. referencia 

intézményi pályázat minden tagintézményre vonatkozott). Az iskolai alapítvány TANODA 

pályázata ismét nyertes, további 2 évre biztosított a működtetése. 

Elmondta, hogy a költségvetési keretösszegen belül gazdálkodott az intézmény. Az 

önkormányzatok jó gazdái voltak az intézménynek.  

Az új fenntartótól karbantartói státuszt nem kaptak, így ha gyors segítségre lesz szükség, 

kénytelenek lesznek az önkormányzathoz fordulni. 

 

Fehér Attila igazgatóhelyettes elmondta, hogy a TÁMOP-3.1.7 pályázatban a fenntartó 

változása miatt szerződésmódosítás történt, azonban az önkormányzat által megelőlegezett 

támogatást még nem utalták ki. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Mi lesz a pénzmaradvány sorsa? 

 

Simon Margit jegyző: A szabad pénzmaradvány fele felett rendelkezhet Alsónemesapáti 

Önkormányzata (475 eFt), átadható az óvodának vagy elvonható. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: A konyha felújítására vagy játékra fordítani lenne célszerű. 

 



 

Balaton Józsefné polgármester: Az óvodafelújításra beadott pályázatot július 1-jéig bírálják el.  

 

Csiszár Éva képviselő: Ha nem nyer a pályázat, akkor a konyha javítására vagy 

játszóeszközökre indokolt költeni. 

 

Kremznerné André Ildikó óvodavezető: Az ÁNTSZ a konyhai csempét megjegyzőkönyvezte 

és jó lenne az udvarra komplex játékot beszerezni. A meglévő játékok többségét el kell 

távolítani.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Árajánlatot kell kérni rájuk. 

 

Simon Margit jegyző: A mászókát játszóházzá lehet alakítani, OSB-lappal és 

bitumenzsindellyel. 

 

Fehér Attila igazgatóhelyettes: Butimenzsindelyt adományként kaphatunk. 

 

Szabó Katalin igazgató elmondta, hogy a KIK pedagógus napra a pedagógusoknak Erzsébet 

utalványt fog adni. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő javasolta, hogy az alsónemesapáti óvodában dolgozók is 

részesüljenek 5.000,- Ft értékben Erzsébet utalványban. A képviselők a javaslatot támogatták.  

 

A pénzügyi elszámolással kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.  

 

Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt el a Csertán Sándor Általános Iskola és 

Óvoda 2012. évi beszámolójának elfogadásának tárgyában és a Képviselő-testületek és a 

Képviselő-testületek Alsónemesapáti 4 igen, egyhangú az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

29/2013. (V.15.) Határozata 

A Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról 

 

A határozat a melléklet részét képezi. 

 

Simon Margit jegyző a Körjegyzőség 2012. évi beszámolóját nem egészítette ki. 

Elmondta, hogy az egyik pénzügyes nyugdíjas lett (a NYUFIG-nak átadott összeg fejében 

munkát végzett), a szociális ügyintézőt átvette a Járási Hivatal.  

 

Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt el a Körjegyzőség 2012. évi 

beszámolójának elfogadásának tárgyában és a Képviselő-testület 4 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

30/2013. (V.15.) Határozata 

Alsónemesapáti-Nemesapáti községek Körjegyzőségének 

2012. évi költségvetésének zárszámadásáról 

A határozat a melléklet részét képezi. 

 

Simon Margit jegyző ismertette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő 

vagyonkezelési szerződés lényeges elemeit.  



 

Szabó Katalin igazgató elmondta, hogy jó pozíciót sikerült kiharcolni az önkormányzatnak a 

tárgyalások során. 

 

Simon Margit jegyző elmondta, hogy a szerződéstervezetet véleményezésre elküldték, de 

visszajelzés nem érkezett. Elkezdődött az iratátadási folyamat is.  

 

Csiszár Éva képviselő javasolta, hogy fogadják el a vagyonkezelési szerződés tervezetét. 

 

A javaslattal a képviselők egyetértettek és a Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

31/2013. (V.15.) Határozata 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés 

jóváhagyásáról 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést az előterjesztés szerinti 

változatlan tartalommal jóváhagyásáról és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Simon Margit jegyző tájékoztatást adott arról, hogy elkészült Zala Megye fealdatellátási, 

intézményhálózat-működtetési és köznevelésfejlesztési terve. A tervben Alsónemesapáti 

vonatkozásában két-három helyen hibás adat szerepelt, amelyet jeleztek a készítő felé. 

 

Szabó Katalin igazgató a köznevelési intézményrendszer hosszabb távú működtetési 

elképzelései nem olvashatók ki a tervből.  

 

Simon Margit jegyző elmondta, hogy az intézményi esélyegyenlőségi terv mellett 

önkormányzati tervet is kell készíteni. Ez lesz a feltétele az év második felében az EU-s 

pályázatok benyújtásának. Ehhez képzésen vett részt és a terv készítése folyamatban van.  

 

Szabó Katalin, Fehér Attila és Kremeznerné André Ildikó távoztak az ülésről. 

 

A Képviselő-testület az önkormányzati beszámoló tárgyalására tért át. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő az Összefogás Csatornamű Társulattól átvett összegről 

érdeklődött. 

 

Simon Margit jegyző: Támogatásértékű felújítási bevételként szerepel.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Milyen pályázati támogatások kiutalása várható? 

 

Simon Margit jegyző: A TÁMOP-3.1.7. pályázatban 1,5 mFt, EMVA pályázatból 12 mFt.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Az óvodára-iskolára kell fordítani. 

 

Csiszár Éva képviselő: Nyertes pályázat esetén az önrész finanszírozására. 

 



 

Krápicz Lászlóné képviselő sokallta az ápolási díj és köztemetés kiadását. 

Felvetette, hogy az étkeztetést felül kellene vizsgálni, mert minőségromlás tapasztalható.  

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el a zárszámadási 

rendelet tárgyában és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta: 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

5/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról 

 

Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi. 

 

A belső ellenőr 2012. évi tevékenységével kapcsolatos beszámolóhoz kérdés, észrevétel nem 

volt. A polgármester szavazást rendelt el a beszámolóról és a Képviselő-testület 4 igen, 

egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

32/2013. (V.15.) Határozata 

a 2012. évi belső ellenőri beszámoló elfogadásáról  

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a belső ellenőr által készített, a 

2012. évi ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

10. Előterjesztés az Alsónemesapáti Önkormányzat 2014. évi koncepciójáról  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

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

Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

33/2013. (V.15.) Határozata 

az önkormányzat 2014. évi koncepciójáról  

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 

koncepcióját az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Simon Margit jegyző elmondta, hogy 2013. évtől a Többcélú Társulás útján nem megoldott az 

önkormányzat és intézményei belső ellenőrzése. Ismertette az árajánlatokat Szumma Pont Bt. 

és Hont Bt.) 

Csiszár Éva képviselő javasolta az olcsóbb ajánlat elfogadását. 

 

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

Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

34/2013. (V.15.) Határozata 

belső ellenőrzési feladatellátásról 2013. évben  



 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. évben a belső ellenőrzési 

feladatokat a Hont Bt-vel kívánja elláttatni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester 

a szerződés aláírására. 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

3. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosításáról 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztéshez észrevétel nem volt, a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 

ügyében és a Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

6/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete 

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/1995. (VI.09.) 

rendelet módosításáról 

 

4. Előterjesztés a helyi iparűzési adó rendelet módosításáról 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztéshez észrevétel nem volt, a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 

ügyében és a Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 14/2009. (XII.31.) 

rendelet módosításáról 

 

5. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztéshez észrevétel nem volt, a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 

ügyében és a Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

8/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

helyi közszolgáltatásról szóló 14/2012.(IX.10.) rendelet módosításáról 

 

Krápicz Lászlóné képviselő javasolta, hogy a Zaladepo Kft-nél kezdeményezzék 60literes 

hulladékgyűjtő használatát, mert a szelektív gyűjtés miatt kevesebb hulladék keletkezik. 

 

6. Előterjesztés a helyi szociális rendelet módosításáról 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztéshez észrevétel nem volt, a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 

ügyében és a Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 



 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

9/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

11/2000. (VIII.30.) rendelet módosításáról 

 

7. Előterjesztés az SZMSZ-ről szóló rendelet módosításáról 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztéshez észrevétel nem volt, a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 

ügyében és a Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

10/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

3/2011. (IV. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

8. Egyebek 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester javasolta, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetésben vegyen 

részt.  

A képviselők a javaslattal egyetértettek és a testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

35/2013. (V.15.) Határozata 

szociális nyári gyermekétkeztetésről 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 30/2013.(IV.30.) EMMI 

rendelet alapján támogatást igényel szociális gyermekétkeztetésre. Az Önkormányzat saját 

forrásból 2 fő gyermek étkeztetését vállalja, illetve szabadidős programok biztosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, illetve 

vállalkozási szerződés megkötésére.  

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Balaton Józsefné polgármester javasolta, hogy a hegyi utak karbantartására fordítson pénzt az 

önkormányzat. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek és a testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

36/2013. (V.15.) Határozata 

hegyi utak karbantartásáról 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő hegyi utak karbantartását megrendeli a balesetveszélyes 

szakaszok megszüntetése érdekében. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti munkálatokra szerződést 

kössön.  



 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Balaton Józsefné polgármester ismertette a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

ingatlanvásárlási kérelmét, javasolta a szükséges területrész értékesítését. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek és a testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

37/2013.(V.15.) Határozata 

Alsónemesapáti Önkormányzat tulajdonában lévő Alsónemesapáti 038/21. hrsz-ú 

ingatlanból 90 m
2
 területrész értékesítéséről 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

tulajdonában lévő Alsónemesapáti 038/21. hrsz-ú 2.527 m
2
 nagysági ingatlanából 90 m

2
 -t 

értékesít a 76-os főút 11,5 t burkolatmegerősítése területigényére. 

A Képviselő-testület a fenti ingatlanból 90 m
2
 ingatlanrészt 25.200,- Ft áron értékesít a 

beruházó Nemzeti Infrasturktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) részére.  

 

A vevő a teljes vételár megfizetésével szerzi meg a fenti ingatlanrész tulajdonjogát, ezt 

követően kérheti kizárólagos tulajdonjogának az illetékes Földhivatalnál az ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzését. 

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos és az ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzés költségei a vevőt terhelik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról az érintettet értesítse.  

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester, Simon Margit jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Ezt követően a testület zárt ülést tartott, amelyről külön jegyzőkönyv készült. 

A zárt ülés után a testület ismételten nyilvános ülésen folytatta munkáját. 

 

Balaton Józsefné polgármester ismertette Fábián László Alsónemesapáti, Kossuth u. 34. szám 

alatti lakos Képviselő-testületnek címzett levelét. 

 

A Képviselő-testület a faültetés önkormányzati rendeletben történő szabályozásáról a 

későbbiekben hoz döntést. 

Az önkormányzat résztulajdonában lévő 1165. hrsz-ú ingatlan haszonkölcsönbe adásáról a 

testület 4, igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

54/2013.(V.15.) Határozata 

Alsónemesapáti Önkormányzat tulajdonában lévő Alsónemesapáti 1165. hrsz-ú ingatlanra 

haszonkölcsön szerződés kötése  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

tulajdonában lévő Alsónemesapáti 1165. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan – határozatlan időre, a 



 

gazdasági év végére vonatkozó felmondási lehetőség kikötésével - haszonkölcsön szerződést 

köt Fábián László Alsónemesapáti, Kossuth u. 32. szám alatti lakossal. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonkölcsön szerződést aláírja. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról az érintettet értesítse.  

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester, Simon Margit jegyző 

Határidő: 2013. június 15.  

 

Simon Margit jegyző elmondta, hogy a Kormányhivatallal értekezleten és törvényességi 

konzultáció keretében is egyeztették az adórendeletekre vonatkozó törvényességi észrevételt. 

Erre vonatkozóan a testületnek döntésben kell reagálnia. 

 

Balaton Józsefné polgármester javaslatára a Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

55/2013.(V.15.) Határozata 

törvényességi felhívás tárgyában 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete ZAB/030/450-1/2013. számú 

törvéynességi felhívást 2013. május 15-ei ülésén megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja. 

A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adójáról, illetve a helyi iparűzési adóról 

szóló rendeleteit ülésén módosította. 

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról a 

Zala Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. 

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester, Simon Margit jegyző 

Határidő: 2013. június 1.  

 

 Balaton Józsefné ismertette az Apáti Iskoláért Alapítvány támogatás kérő levelét. 

 

A képviselők a támogatással egyetértettek és a polgármester javaslatára a Képviselő-testület 4 

igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

56/2013.(V.15.) Határozata 

Apáti Iskoláért Alapítvány támogatásáról  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete az Apáti Iskoláért Alapítvány 

kérelmére 185.000,- Ft összegű támogatást állapít meg 2013. december 31-ei elszámolási 

határidővel.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Balaton Józsefné polgármester  

Határidő: szerződéskötés tekintetében 2013. június 15., egyebekben folyamatos 

 

Krápicz Lászlóné képviselő egyeztetést javasolt az új LEADER pályázatok beadása ügyében. 

Mivel nagy összegek nem állnak rendelkezésre, ezért kisebb projektekkel célszerű indulni.  

 



 

Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy a falusi szálláshely kialakítása pályázat mellett 

másban is lehetne gondolkodni. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő elmondta, hogy a Harangláb Egyesület is pályázatot szándékozik 

benyújtani az önkormányzat területén tűzrakóhely, kemence kialakítására. 

Ehhez kapcsolódhatna egy többfunkciós, fedett beálló kialakítása. 

 

Balaton Józsefné polgármester javasolta, hogy az önkormányzat pályázata a fedett beállóra 

vonatkozzon, a meglévő játszótér, falupark továbbfejlesztéseként és a PMI Pályázati Kft-vel 

készíttessék el (50.000,- Ft díjazásért vállalják a pályázatírást). 

 

A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

57/2013.(V.15.) Határozata 

szándéknyilatkozat LEADER pályázat benyújtására, komplex helyi gazdaság-, szolgáltatás 

és termékfejlesztés intézkedésre 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

tulajdonában lévő Alsónemesapáti 441. hrsz-ú ingatlanon LEADER pályázatot nyújt be 

komplex helyi gazdaság-, szolgáltatás és termékfejlesztés intézkedésre. 

A projekt nettó összege: 15.654.213,- Ft, bruttó összege: 19.880.851,- Ft 

 

A testület felkéri a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok benyújtására.  

 

Felelős:  Balaton Józsefné polgármester, Simon Margit jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

A Képviselő-testület támogatja a Harangláb Egyesület Leader pályázatát is, ebben az ügyben 

a testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

58/2013.(V.15.) Határozata 

a Harangláb Faluszépítő Egyesület Leader pályázatának támogatásáról 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a Harangláb Faluszépítő és 

Kulturális Egyesület „Szabadidőpark fejlesztés Alsónemesapátiban: fedett kiülő, kemence és 

bográcsozóhely kialakítása” című pályázata megvalósítására az Egyesülettel együttműködési 

megállapodást köt, továbbá tulajdonosi hozzájárulását adja az Önkormányzat tulajdonában 

lévő Alsónemesapáti 441. hrsz-ú ingatlanon történő elhelyezéshez. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket 

tájékoztassa. 

 

Határidő:  azonnali  

Felelős:  Balaton Józsefné polgármester 

  Simon Margit jegyző 

 



 

Balaton Józsefné polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá a Többcélú 

Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását és a Képviselő-testület 4 igen, 

egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

59/2013.(V.15.) Határozata 

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

elfogadásáról 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján felülvizsgált, módosításokkal és kiegészítésekkel 

egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket 

tájékoztassa. 

 

Határidő:  2013. június 15. folyamatos. 

Felelős:  Balaton Józsefné polgármester 

  Simon Margit jegyző 

 

Balaton Józsefné polgármester tájékoztatást adott az Egervári Kistérségi Társulás 

alternatívájaként a Kistérségi Turisztikai Egyesületbe való belépés lehetőségéről.  

 

Simon Margit jegyző elmondta, hogy a Munkaügyi Központ a közfoglalkoztatást ellenőrizte. 

A Magyar Államkincstár a Kossuth utcai járdafelújítást. Az MVH a Leader pályázatok 

utóellenőrzését végezte el. 

A Gyermekétkeztetési Alapítványtól pályázat nélkül 2013. évben egy alkalommal kap a 

település élelmiszerjuttatást.  

 

Balaton Józsefné polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzati 

finanszírozási rendszer átalakítása miatt országgyűlési képviselőket, parlamenti bizottsági 

elnököket kerestek meg a környező kistelepülések polgármesterei.  

A polgármester tájékoztatást adott az Apáti találkozóról, illetve a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat ROM-RKT pályázatos programjáról. 

 

Egyéb közérdekű észrevétel, javaslat nem volt, ezért a polgármester az együttes ülést 22.05 

órakor bezárta. 

K. m. f. 

 

 

 Balaton Józsefné        Simon Margit    

   polgármester            jegyző 

 

 

 

 

     Csiszár Éva 

    Jegyzőkönyvhitelesít-képviselő 


