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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. 

június 28. napján 19.00 órakor, az Alsónemesapáti Hivatal tárgyalójában megtartott 

nyilvános rendkívüli testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:   

Balaton Józsefné  polgármester 

  Csiszár Éva képviselő 

  Krápicz Lászlóné képviselő 

 

Igazoltan távol (munkahelyi elfoglaltság miatt) Dr. Szeghy Márta alpolgármester és 

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. 

 

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

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

 

A polgármester javasolta, hogy az ülés napirendi pontjait a telefonon közöltekkel 

megegyezően fogadják és a testület egyhangúlag döntött az alábbi napirendi pontok 

elfogadásáról:  

 

1. Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői pályázat véleméynezése  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

2. Egyes társulási megállapodások felülvizsgálata  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

3. 2012. évi gyermekjóléti  és gyermekvédelmi beszámoló 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag megválasztotta 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csiszár Éva képviselőt.  

 

1. Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői pályázat véleméynezése  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

A polgármester elmondta, hogy egy pályázat érkezett a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központhoz, a jelenlegi igazgatóé, Szabó Kataliné. A jogszabály szerint az önkormányzatnak 

lehetősége van arról véleményt alkotni, hogy támogatja-e a pályázó vezetői megbízását (2013. 

augusztus 15-2018. augusztus 15.).  

 

 



 

 

Javasolta a vezetői megbízás támogatását. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt, a Képviselő-testület …. igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

60/2013.(VI.28.) Határozata 

intézményvezetői megbízás véleményezése ügyében 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Szabó Katalin 

intézményvezetői megbízását a Csertán Sándor Általános Iskola vezetésére. 

 

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

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester, Simon Margit jegyző 

Határidő: azonnali 

 

 

 

2. Egyes társulási megállapodások felülvizsgálata  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy az új önkormányzati törvénynek való 

megfelelés érdekében szükséges a társulási megállapodások módosítása.  

 

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

ügyében és a Képviselő-testület .…-… igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat 

hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

61/2013.(VI.28.) határozata 

Társulási megállapodás módosításának elfogadásáról 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó 

Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 

létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási 

Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Alsónemesapáti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA 

Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 

 

Határidő: 2013. június 30. 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

 

 

 

 



 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

62/2013.(VI.28.) határozata 

az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyelet feladat-ellátási társulási megállapodásának 

felülvizsgálata, új feladatellátási megállapodás elfogadása 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja – az előterjesztés 

szerinti változatlan tartalommal - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával az 

egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás megszervezése és 

folyamatos biztosítása tárgyában kötendő feladat-ellátási megállapodást. 

Alsónemesapáti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

feladatellátási megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzatát tájékoztassa. 

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester, Simon Margit jegyző 

Határidő: azonnali 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

63/2013.(VI.28.) határozata 

Társulási megállapodás módosításáról 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi 

Területfejlesztési Önkormányzatok társulásának létrehozásáról szóló Társulási Megállapodást 

az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésről a Társulást 

tájékoztassa. 

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester, Simon Margit jegyző 

Határidő: azonnali 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

64/2013.(VI.28.) határozata 

Társulási megállapodás módosításáról 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete az „Önkormányzati Társulás 

Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére” Társulási 

Tanácsa 2013. június 17-ei ülésén jóváhagyott Társulási Megállapodást az előterjesztés 

szerinti változatlan tartalommal elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésről a Társulást 

tájékoztassa. 

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester, Simon Margit jegyző 

Határidő: azonnali 

 

3. 2012. évi gyermekjóléti  és gyermekvédelmi beszámoló 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

A beszámolóval kapcsolatban kérdés nem volt.  

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



 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

65/2013.(VI.28.) határozata 

a 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi gyermekvédelmi 

tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Zala Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala részére tájékoztatásul küldje meg.  

 

Felelős: Simon Margit körjegyző 

Határidő: azonnali 

 

 

Egyéb közérdekű észrevétel, javaslat nem volt, ezért a polgármester az együttes ülést 21.05 

órakor bezárta. 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Balaton Józsefné        Simon Margit    

   polgármester            jegyző 

 

 

 

 

     Csiszár Éva 

    jegyzőkönyvhitelesítő-képviselő 


