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60/2013.(VIII.09.) határozat 

intézményvezetői megbízás véleményezése ügyében    J4 

 

61/2013.(VIII.09.) határozat 

Társulási megállapodás módosításának elfogadásáról    E16 

 

62/2013.(VIII.09.) határozat 

az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyelet feladat-ellátási társulási  

megállapodásának felülvizsgálata, új feladatellátási megállapodás elfogadása E16 

 

63/2013.(VIII.09.) határozat 

Társulási megállapodás módosításáról      E16 

 

64/2013.(VIII.09.) határozat 

Társulási megállapodás módosításáról      E16 

 

65/2013.(VIII.09.) határozat        C1 

a 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

72/2013.(VIII.09.) határozat        Z1 

helyi értéktár létrehozása ügyében 

 

73/2013.(VIII.09.) határozat        Z1 

törvényességi felhívás tárgyában 

 

 

RENDELETEK 

 

11/2013. (VIII.16.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

helyi közszolgáltatásról szóló 14/2012.(IX.10.) rendelet módosításáról  I5 

 

 



 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. 

augusztus 9. napján 18.00 órakor, az Alsónemesapáti Hivatal tárgyalójában megtartott 

nyilvános testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:   

Balaton Józsefné polgármester 

Dr. Szeghy Márta alpolgármester  

  Csiszár Éva képviselő 

  Krápicz Lászlóné képviselő 

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 5 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 véleményezése  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

2. Egyes társulási megállapodások felülvizsgálata  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

3. 2012. évi gyermekjóléti  és gyermekvédelmi beszámoló 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

4. Önkormányzati hatósági ügyek  

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

5. Egyebek 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

Simon Margit jegyző 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag megválasztotta 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pereszteginé Cziráki Katalin 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 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

60/2013.(VIII.09.) 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.  

Az óvoda fenntartásában célszerű a társulási megoldás fenntartása. 

 

Csiszár Éva, Krápicz Lászlóné képviselők: Korábban az önálló intézményfenntartásról volt 

szó. 

 

Simon Margit jegyző: Az elvégzett számítások azt indokolják, hogy továbbra is társulásban és 

ne önállóan tartsák fenn az önkormányzatok az óvodát.  

A született gyermekek száma csökken, így a leendő óvodásoké is. A társulásos fenntartás 

esetében egy óvodapedagógust kell felvenni, mert a gyermeklétszám azt indokolja és a 

költségvetési törvény biztosítja a finanszírozását. A munkaszervezés is hatékonyabb ebben az 

esetben, megoldható a helyettesítés. 

 

Csiszár Éva képviselő: Nemesapátinak kedvező ez a megoldás, de miért jó 

Alsónemesapátinak? 

 

Simon Margit jegyző: A csökkenő gyereklétszám miatt. A számítások szerint az 

alsónemesapáti gyermeklétszám jelentősen csökkenni fog, közelíti a köznevelési törvény 

szerinti minimális létszámot, a 13 főt.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Mi történik, ha nincs ennyi óvodás gyerek? 

 



 

Simon Margit jegyző: A jogszabály a minimális gyermeklétszámot írja elő, ennek hiányában 

nem indítható óvodai csoport. Ha az intézményben két csoport van, akkor a csoportok 

átlaglétszámát veszik figyelembe.  

 

Csiszár Éva képviselő: Megszűnik az óvoda, vagy fenntartja az önkormányzat állami 

támogatás nélkül. 

 

Simon Margit jegyző: A jelenlegi gyermeklétszám mellett egy fő óvónőt fel lehet venni a 

következő nevelési évre. Ugyanis a vezető óvónő óraszáma a korábbi 32 óráról 12 órára 

csökken. Ezért az önálló és a társulási formában történő fenntartás esetén is további óvónőre 

van szükség. A gyermeklétszám alakulásától függ, hogy 2014-től továbbra is 

foglalkoztatható-e.  

Az intézményvezető kötelező óraszáma miatt a hiányzó óvónőt Alsónemesapátiban kellene 

alkalmazni.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Hol kell meghirdetni az álláshelyet? 

 

Simon Margit jegyző: A közigállás-honlapon kötelező meghirdetni az álláshelyet mind a 

vezető, mind a beosztott óvónő esetében.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: A Munkaügyi Központnál is meg kell hirdetni. 

 

Az óvodai társulással kapcsolatos egyeztetést követően a testület rátért a többi társulási 

megállapodás módosítására (ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás, háziorvosi ügyelet,  

Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása, Önkormányzati 

Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére). 

 

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

ügyében és a Képviselő-testület 5-5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

61/2013.(VIII.09.) 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.(VIII.09.) 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.(VIII.09.) 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.(VIII.09.) 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 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

65/2013.(VIII.09.) 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 

 

A Képviselő-testület az együttes ülést követően folytatta saját nyilvános ülését.  

 

4. Egyebek 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

  Simon Margit jegyző 

 

Balaton Józsefné polgármester javasolta, hogy a testület módosítsa a szilárd hulladékról szóló 

rendeletét és abban a szállítási gyakoriságot a közszolgálati szerződésben szereplőre 

módosítsa.  

 

Simon Margit jegyző elmondta, hogy a képviselő-testület ármegállapítási hatásköre 

megszűnésével a szilárd hulladékról szóló  rendeletben nem került a tárgykörben minden 

rendelkezés hatályon kívül helyezésére, amelyet el kell végezni. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt a rendeletmódosítás 

ügyében és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

11/2013. (VIII.16.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

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

 

Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi. 

 

Simon Margit jegyző tájékoztatást adott a helyi értéktár létrehozásának lehetőségéről 

(114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet). 

 

A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

72/2013.(VIII.09.) határozata 

helyi értéktár bizottság létrehozása ügyében 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a 114/2013.(IV.16.) Korm. 

rendelet 2.§. (1) bekezdése alapján úgy határozott, hogy nem kíván élni a helyi értéktár 

bizottság létrehozásának lehetőségével.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 30 napon belül a megyei 

közgyűlés elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: azonnali 

 



 

Simon Margit jegyző ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételét ( 

ZAB/030/1253-1/2013.).  

Elmondta, hogy a törvényességi észrevétel nem a szakmai munka tartalmához, hanem a  

jegyzőkönyvek felterjesztése elmulasztásához kapcsolódott. 

 

A polgármester javasolta a törvényességi észrevétel tudomásulvételét. 

A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

73/2013.(VIII.09.) Határozata 

törvényességi felhívás tárgyában 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete ZAB/030/1253-1/2013. számú 

törvényességi felhívást 2013. augusztus 9-ei ülésén megtárgyalta, az abban foglaltakat 

elfogadja. 

A Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal Alsónemesapáti Kirendeltségén meglévő üres 

álláshely betöltésével a jegyző munkaleterheltsége csökken. 

 

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. augusztus 20.  

 

Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy az EMVA III. ütemű elszámolás hiánypótlása 

folyamatban van. A beadott Leader pályázat (helyi piac) szintén hiánypótlási fázisban van.  

 

Simon Margit jegyző ismertette Burka Attila levelét, amelyben közfoglalkoztatásban való 

résztvételét hiányolta. 

 

Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy a Munkaügyi Központ kiközvetítette az 

önkormányzathoz közfoglalkoztatásra, a foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton részt vett. 

Azonban az első munkanapon nem jelent meg munkavégzésre, így helyette más került 

foglalkoztatásra.  

A polgármester tájékoztatást adott a felzárkóztató alapkompetencia-képzésről.  

 

A Képviselő-testület zárt ülést tartott az önkormányzati hatósági ügyek tárgyalása során, 

melyről külön jegyzőkönyv készült.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Balaton Józsefné        Simon Margit    

   polgármester            jegyző 

 

 

 

 



 

     Pereszteginé Cziráki Katalin  

            jegyzőkönyvhitelesítő-képviselő 


