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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Alsónemesapáti, Nemesapáti  községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 

2013. augusztus 09. napján 19.00 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 

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 Margitjegyző, 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. 

 

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

együttes testületi ülés mindkét testület vonatkozásában  határozatképes, az Alsónemesapáti 

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

képviselő jelen van.   

 

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

megfelelően fogadják el. A Képviselő-testületek 5, illetve 4 igen, egyhangú szavazattal az 

alábbi napirendi pontokat fogadták el: 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag megválasztotta 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pereszteginé Cziráki Katalin képviselőt.  

 

1. Társulási megállapodások felülvizsgálata 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester elsőként a védőnői szolgálatot fenntartó egészségügyi társulás 

átalakítására vonatkozó előterjesztés tárgyalására tett javaslatot. 

 

Simon Margit jegyző elmondta, hogy a módosítást át kell vezetni a finanszírozási szerződésen 

és a működési engedélyen. 

 

 



 

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

napirendi pont ügyében és a Képviselő-testületek Alsónemesapáti Önkormányzat Képviselő-

testülete 5 igen, egyhangú, Nemesapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatokat hozták:  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

66/2013.(VIII.09.) határozata 

a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Védőnői 

Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetésével, az erről szóló, 

határozat 1. számú melléklete szerinti megállapodást elfogadja, egyúttal 

felhatalmazza Balaton Józsefné polgármestert annak aláírására.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

67/2013.(VIII.09.) határozata 

a védőnői feladatellátási szerződés jóváhagyása 

 

1.) Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés 

szerinti változatlan tartalommal elfogadja a védőnői feladatellátásról szóló, 2013. 

augusztus 15. napjától hatályos megállapodást egyúttal felhatalmazza Balaton 

Józsefné polgármestert annak aláírására.   

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szolgálat védőnői 

működési engedélye, illetve finanszírozási szerződése módosítására és 

felhatalmazza a szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

40/2013.(VIII.09.) határozata 

a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése 

 

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Védőnői 

Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetésével, az erről szóló, 

határozat 1. számú melléklete szerinti megállapodást elfogadja, egyúttal 

felhatalmazza Gáspár Zoltánné polgármestert annak aláírására.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

41/2013.(VIII.09.) határozata 

a védőnői feladatellátási szerződés jóváhagyása 

1.) Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 

változatlan tartalommal elfogadja a védőnői feladatellátásról szóló, 2013. 



 

augusztus 15. napjától hatályos megállapodást egyúttal felhatalmazza Balaton 

Józsefné polgármestert annak aláírására.   

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szolgálat védőnői 

működési engedélye, illetve finanszírozási szerződése módosítására és 

felhatalmazza a szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A testületek rátértek 2007. augusztus 24-én létrehozott Közoktatási Intézményeket Fenntartó 

Társulás jogi személyiségűvé átalakítását tartalmazó előterjesztés megtárgyalására. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Miért jó a társulásban történő fenntartás? 

 

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.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Van olyan óvoda is, amely egyetlen óvónővel működik. 

 

Gáspár Zoltánné polgármester: Az szabálytalan. A Magyar Államkincstár szigorúan ellenőrzi 

a normatíva felhasználását. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Alsónemesapátiban dolgozó vezető óvónő óraszáma csökken, 

ide kellene felvenni az óvónőt, ugyanakkor Nemesapátiban jóval nagyobb a gyereklétszám. 

 

Simon Margit jegyző: Az óvónő dolgozhat mindkét óvodában. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Pályázatot kell kiírni az állás betöltésére. 

 

Simon Margit jegyző: A Munkaügyi Központ hirdeti és a KÖZIGÁLLÁS-honlapon is közzé 

kell tenni.  

 

Balaton Józsefné polgármester: Azt el kell dönteni, hogy határozott vagy határozatlan időre 

hozzák létre az önkormányzatok a társulást. 



 

Simon Margit jegyző: Amennyiben a határozott idejű társulás mellett döntenek, akkor 2014. 

május utolsó munkanapjáig kötelező döntést hozniuk arról a testületeknek, hogy továbbra is 

társulásban működtetik az intézményt. Ha határozatlan időre hozzák létre, akkor kötelező 

jellegű felülvizsgálat nincsen. 

 

Gáspár Zoltánné polgármester: Javaslom a határozatlan idejű társulást. 

 

Simon Margit jegyző: A társulási megállapodás módosítása maga után vonja az alapító okirat 

módosítását is, mindez érinti a törzskönyvi bejegyzést is.  

 

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért Balaton Józsefné polgármester szavazást 

rendelt el a társulási megállapodás módosítása, azt követően az alapító okirat módosítása 

ügyében. 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5-5 igen, egyhangú, Nemesapáti 

Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4-4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

döntéseket hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

68/2013.(VIII.09.) határozata 

a Közoktatási Intézményeket Fenntartó Társulás jogi személyiségű társulássá alakításáról és a 

társulási megállapodás jóváhagyásáról 

 

1.) Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. augusztus 24-én 

létrehozott Közoktatási Intézményeket Fenntartó Társulás jogi személyiségű 

társulássá alakításával egyetért. Az Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás társulási megállapodását az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal 

jóváhagyja. Felhatalmazza Balaton Józsefné polgármestert annak aláírására.   

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Társulás 

törzskönyvi bejegyzéséhez szükséges intézkedéseket tegyék meg. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2013. augusztus 17.  

 

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

42/2013.(VIII.09.) határozata 

a Közoktatási Intézményeket Fenntartó Társulás jogi személyiségű társulássá alakításáról és a 

társulási megállapodás jóváhagyásáról 

 

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. augusztus 24-én 

létrehozott Közoktatási Intézményeket Fenntartó Társulás jogi személyiségű 

társulássá alakításával egyetért. Az Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás társulási megállapodását az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal 

jóváhagyja. Felhatalmazza Gáspár Zoltánné polgármestert annak aláírására.   

 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2013. augusztus 17.  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

69/2013.(VIII.09.) határozata 

az Alsónemesapáti Maci Óvoda alapító okiratának módosításáról 



 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alsónemesapáti  Maci Óvoda 

alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az 

előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az intézmény törzskönyvi 

bejegyzés módosításához szükséges intézkedéseket tegyék meg. 

 

Határidő: 2013. augusztus 17. 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

 

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

43/2013.(VIII.09.) határozata 

az Alsónemesapáti Maci Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alsónemesapáti  Maci Óvoda 

alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az 

előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

 

Határidő: 2013. augusztus 17. 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

 

Simon Margit jegyző: A Képviselő-testületeknek dönteniük kell arról is, hogy a polgármester 

mellett mely képviselőt delegálják a Társulási Tanácsba. 

 

Fábián Zoltán Nemesapáti alpolgármester: Javaslom a Nemesapáti Önkormányzat részéről 

Fehérné Simon Piroska képviselő delegálását. 

Fehérné Simon Piroska képviselő nyilatkozott, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik és a 

megbízatást vállalja. 

 

Egyéb javaslat nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el a delegálás ügyében 

és a Nemesapáti Képviselő-testület 3 igen, egyhangú szavazattal (az érintett döntéshozataltól 

való tartózkodása mellett) az alábbi határozatot hozta: 

 

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

44/2013.(VII.09.) határozata 

az Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegálásról 

 

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete Alsónemesapáti Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegálja a polgármester mellett Fehérné 

Simon Piroska képviselőt. 

 

Balaton Józsefné polgármester: Javaslom Alsónemesapáti részéről Krápicz Lászlóné 

delegálását. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő nyilatkozott, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik és a 

megbízatást vállalja. 

 



 

Egyéb javaslat nem hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el a delegálás ügyében 

és az Alsónemesapáti Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal (az érintett 

döntéshozataltól való tartózkodása mellett) az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

70/2013.(VII.09.) határozata 

az Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegálásról 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete Alsónemesapáti Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába delegálja a polgármester mellett Krápicz 

Lászlóné képviselőt. 

 

 

A határozathozatalt követően Balaton Józsefné polgármester az Alsónemesapáti Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ülését 2013. augusztus 12. napjára 

összehívta.  

 

Simon Margit jegyző ismertette az óvodavezetői megbízás pályázati eljárásának menetét és 

javasolta, hogy az előterjesztés szerinti óvodavezetői pályázat kiírását. 

 

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

intézményvezetői pályázat kiírása ügyében és Alsónemesapáti Község Önkormányzati 

Képviselő-testülete 5 igen, egyhangú, Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete 

4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

71/2013.(VIII.09.) határozata 

az Alsónemesapáti Maci Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírásáról 

 

Az óvodavezetői pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi.  

A Képviselő-testület az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő 

feladatok ellátásával a jegyzőt bízza meg. 

A pályázókat háromtagú bizottság hallgatja meg, amelynek tagjai: Balaton Józsefné, Gáspár 

Zoltánné, Krápicz Lászlóné  

 

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

45/2013.(VIII.09.) határozata 

az Alsónemesapáti Maci Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírásáról 

 

Az óvodavezetői pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi.  

A Képviselő-testület az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő 

feladatok ellátásával a jegyzőt bízza meg. 

A pályázókat háromtagú bizottság hallgatja meg, amelynek tagjai: Balaton Józsefné, Gáspár 

Zoltánné, Krápicz Lászlóné  

 

2. Egyebek  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

Gáspár Zoltánné polgármester 



 

Simon Margit jegyző elmondta, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részéről a 

Képviselő-testületek által jóváhagyott vagyonkezelési szerződésre reagálás nem történt. Az 

Alsónemesapáti Önkormányzat részéről folyamatban van az iratátadás. 

A Csertán Sándor Általános Iskola vezetésére Szabó Katalin kapott 5 évre megbízást. 

 

A jegyző elmondta továbbá, hogy a Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal Alsónemesapáti 

Kirendeltségén lévő üres álláshelyet az Alsónemesapáti Képviselő-testület kérésére eddig nem 

töltötte be. Az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy a feladatok közfoglalkoztatással, 

egyszerűsített foglalkoztatással nem oldhatók meg. Mindkét Képviselő-testület kapott 

törvényességi felhívást arra vonatkozóan, hogy a jegyzőkönyvek nem kerültek felterjesztésre 

(nem a jegyző szakmai munkáját, hanem a késedelmet kifogásolta a Zala Megyei 

Kormányhivatal).  

 

Balaton Józsefné polgármester: Az elmúlt időszakban a jegyző ügyintézői munkát végzett, 

ellenőrzések is voltak, amelyek időt vettek el a jegyzői munkától. A hivatali támogatásban 

meg van a bér fedezete. Mindkét falu érdeke, hogy az állás betöltésre kerüljön. 

 

Gáspár Zoltánné polgármester: Nemesapáti Képviselő-testületnek az volt a véleménye eddig 

is, hogy vegyen fel dolgozót a jegyző, joga van hozzá.  

 

Balaton Józsefné polgármester: A költségvetésbe be lett tervezve a bére. 

 

Simon Margit jegyző: Az üres álláshelyre Németh Anita alsónemesapáti lakost tervezem 

felvenni augusztus 15-től.  

 

Kérdés, észrevétel nem volt, a polgármester az együttes ülést 20.30 órakor bezárta. 

  

 

 

K. m. f. 
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