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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. 

október 11. napján 18.30 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 és 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 a Kép-

viselő-testület ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen 

van. Ismertette az ülés napirendi pontjait, és javaslatot tett napirendi pontokra az alábbiak 

szerint, melyet a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadott: 

 

1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2013. I. féléves gazdálkodásáról  

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

2. Előterjesztés a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendelettervezetről 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

3. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló 11/2000.(XII.17.) rendelet módosításáról szóló 

rendelettervezetről 

 

4. Előterjesztés az Önkormányzat esélyegyenlőségi tervéről 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

5. Egyebek 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

6. Önkormányzati hatósági ügyek  

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

A napirendi pontok elfogadása után a testület rátért azok tárgyalására. 

 

1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2013. I. féléves gazdálkodásáról  

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

A védőnői szolgálat 2013. évi I. féléves beszámolójához kérdés, észrevétel nem hangzott el. 



 

A polgármester szavazást rendelt a védőnői szolgálat beszámolója ügyében és a Képviselő-

testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

86/2013.(X.11.) határozata  

a Védőnői Szolgálat 2013. évi I. félévi beszámolójáról 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2013.évi I. 

félévi költségvetésének beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a további ésszerű, költségtakarékos 

gazdálkodásra. 

 

Felelős:   polgármester  

Határidő:  folyamatos 

 

A testület az Alsónemesapáti Maci Óvoda gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalására tért 

át.  

 

Balaton Józsefné elmondta, hogy az udvari játszóeszköz 400eFt-ba került, amelyhez egyedi 

biztonsági tanúsítvány szükséges.  

 

Egyéb észrevétel nem hangzott el az intézmény beszámolójához, ezért a polgármester 

szavazást rendelt el az Alsónemesapáti Maci Óvoda 2013. évi I. féléves beszámolójáról és a 

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

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

87/2013.(X.11.) határozata  

az Alsónemesapáti Maci Óvoda 2013. évi I. félévi beszámolójáról 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alsónemesapáti Maci Óvoda 

2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a további takarékos gazdálkodásra.  

 

Felelős:   intézményvezető  

Határidő:  folyamatos  

 

Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy az Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanácsa dr. Kremznerné André Ildikót 2018. augusztus 15. napjáig 

óvodavezetővé nevezte ki. 

A testület a döntést egyhangúlag tudomásul vette. 

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a beosztott óvónői pályáztatás 

sikertelen volt, így újra meg kell hirdetni az álláshelyet. 

 

A Hivatal 2013. évi I. féléves beszámolójához kérdés, észrevétel nem volt, ezért a polgármes-

ter szavazást rendelt a tárgyban és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

döntést hozta: 

 

 



 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

88/2013.(X.11.) határozata  

A Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése I. félévi  

beszámolójáról  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete Nagypáli Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a további ésszerű, költségtakarékos 

gazdálkodásra. 

 

Felelős:   intézményvezető, gazdálkodók 

Határidő:  folyamatos 

 

Ezt követően az Önkormányzat beszámolójára tértek át, melynek során az alábbi kérdések, 

észrevételek hangzottak el: 

Csiszár Éva képviselő: A közművelődési, könyvtári 1.630 eFt-os kiadása miből adódik? 

 

Balaton Józsefné polgármester: A hivatalsegéd takarító bérét, valamint a kultúrház és a 

sportöltöző közüzemi díját is tartalmazza.  

 

Csiszár Éva képviselő a Tanoda kiadásairól érdeklődött. 

 

Balaton Józsefné polgármester: Az Apáti Iskoláért Alapítvány havi 60.000,- Ft bérleti díjat 

fizet, azonban a közüzemi díjakat az önkormányzat fizeti ki.  

 

Csiszár Éva képviselő: Mit jelent a támogatás folyósítása? 

 

Simon Margit jegyző: Az óvoda és a hivatal működésére fordított önkormányzati kiadást.  

 

Csiszár Éva képviselő: Mire fizettünk gépi földmunkát? 

 

Balaton Józsefné polgármester: A hegyi utak karbantartására.  

 

Csiszár Éva képviselő: Mire fordítjuk a gépjárműadó önkormányzatnál maradó részét? 

 

Balaton Józsefné polgármester: Településüzemeltetési kiadásokra.  

 

Csiszár Éva képviselő: Évente egyszer útpadkajavítást vagy árkolást kellene végezni. 

 

Balaton Józsefné polgármester beszámolt az EMVA III. ütemű elszámoláshoz kapcsolódó 

helyszíni ellenőrzésről. Elmondta, hogy 2-300eFt levonás várható, de több mint 16 mFt a 

beadott kifizetési igény. A polgármester elmondta, hogy ha a támogatást kiutalja az MVH, 

akkor fejlesztéseket kell eszközölni, vagy a Közös Pénzügyi Alapból igényelt pénzt 

visszapótolni. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: A saját forráshoz pályázati támogatást kellene elnyerni pl.: az 

iskola-óvoda, illetve a hivatali épület energetikai felújításához. Célszerű lenne árajánlatokat is 

beszerezni. 



 

Egyéb észrevétel, javaslat nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el az 

Önkormányzat I. féléves beszámolójának tárgyában és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot alkotta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

89/2013.(X.11.) határozata 

az Önkormányzat 2013. évi I. féléves beszámolójáról 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi I. 

féléves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a további takarékos gazdálkodásra.  

 

Felelős:   polgármester  

Határidő:  folyamatos  

 

2. Előterjesztés a közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendelettervezetről 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el a 

napirendi pont ügyében és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta:  

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

12/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete  

A közterületek filmforgatási célú használatáról  

 

Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi. 

 

3. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló 11/2000.(XII.17.) rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről 

 

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el a 

napirendi pont ügyében és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

13/2013.(X.15.) önkormányzati rendelete 

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 

11/2010.(XII.17.) rendelet módosításáról  

 

Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi. 

 

4. Előterjesztés az Önkormányzat esélyegyenlőségi tervéről 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el a 

napirendi pont ügyében és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 



 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

90/2013. (X.11.) Határozata 

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja Alsónemesapáti 

Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a program magvalósulásáról és 

kétévente történő aktualizálásáról gondoskodjon.  

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: polgármester 

 

 

5. Egyebek 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester: A helyi piac pályázathoz befogadó nyilatkozat érkezett. Az 

óvodafelújításra benyújtott BM pályázat nem nyert.  

A polgármester javasolta, hogy végeztessék el valamennyi játszótéri eszköz kötelező 

biztonsági felülvizsgálatát. 

 

Simon Margit jegyző elmondta, hogy a játszótér üzembehelyezése óta már több mint két év 

telt el és a hatályos szabályok szerint kétévente kötelező a szakértői felülvizsgálat. 

 

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület az alábbi döntést hozta 5 igen, egyhangú 

szavazattal: 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

91/2013. (X.11.) Határozata 

játszótéri eszközök biztonsági felülvizsgálatáról  

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 

valamennyi játszótéri eszköz biztonsági felülvizsgálatának megrendeléséről döntött.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkálatok elvégzését rendelje meg a 

TÜV-nél.  

 

Határidő: 2013. december 1. 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Sok helyen az úttesten folyik a víz, így tönkremennek a 

szennyvízberuházás után helyreállított utak. A Horgos utcában mély az árok és már elindult 

az út oldala.  

 

Csiszár Éva képviselő: Az árkok karbantartása kinek a feladata? 

 

Balaton Józsefné polgármester: Az ingatlantulajdonosoké. 

A járdákkal is több helyen van probléma, a Rákóczi és Petőfi utcán a közútkezelőhöz 

fordulunk annak megoldására. A Tanodánál a platánfák gyökere miatt ment tönkre a járda és a 

közműveket, az épületek alapját is veszélyezteti. 

 



 

Csiszár Éva képviselő: A Kossuth utcában a gázberuházáskor felszedték az árokból a 

mederlapokat és a többi is elmozdult. Azokat is helyre kellene állítani pl. Vas László előtti 

szakaszon is.  

 

Balaton Józsefné polgármester javaslatára a képviselő-testület az alábbi döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

92/2013. (X.11.) Határozata 

árajánlat kérése út- és árokkarbantartási, csapadékvíz-elvezetési munkálatok elvégzésére 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 

önkormányzati utak állagvédelme érdekében árajánlatot kér a Horgos és Kossuth utca 

egyes szakaszainak csapadékvízelvezetése megoldására.  

 

Határidő: soron következő testületi ülés. 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester javasolta, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a 

számlavezető pénzintézetnél kössék le. 

 

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

93/2013. (X.11.) Határozata 

átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről  

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

12.000.000,- Ft összeget pénzpiaci alapban helyez el számlavezető pénzintézeténél. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2013. október 20. 

Felelős: polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester ismertette a Zalaispa Társulás KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú a 

szilárd hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló pályázatának lényegét 

(járművek, hulladékgyűjtő edényzet beszerzése). 

A pályázathoz minden önkormányzatnak nyilatkozni kell, hogy más hasonló pályázatban 

nem vesz részt. 

 

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

94/2013. (X.11.) Határozata 

ZALAISPA Társulás KEOP-1.1.1/C/13. pályázata ügyében 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a KEOP-

1.1.1/C/13. pályázat benyújtását. Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-

testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány 



 

általános sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó IXóV.24. pontja alapján jelen 

határozatával igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció 

alátámasztásához benyújtott, illetve a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) feltünetett 

adatok, információk a valóságnak megfelelnek, az üzemeltetési koncepciót ismeri. Az 

Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási 

konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.  

A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulást tájékoztassa.  

 

Határidő: 2013. október 20. 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester ismertette a Többcélú Társulás társulási 

megállapodása módosításának indokait (Magyar Államkincstár hiánypótlás kérése 

a társulási megállapodáshoz, a szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és 

gyepmesteri feladatok 2013. december 31-i hatállyal történő megszüntetése és új 

társulás megalakítása csak a feladatellátással érintett önkormányzatok 

részvételével) 

 

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

95/2013.(X.11.) határozata 

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

elfogadásáról 

I. 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulásnak, a 2013. június 26-i ülésén elfogadott társulási 

megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A társulási megállapodás V. fejezetének 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

5.3.A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény irányítói feladat- és jogkörét a Társulási Tanács 

gyakorolja. A Társulási Tanács hatásköre az intézmény alapító okiratának elfogadása és 

módosítása, megszüntető okiratának kiadása, Szervezeti és Működési Szabályzatának 

meghatározása, az intézmény költségvetésének elfogadása, létszámának meghatározása a 

vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározottak szerint.     

 

2. A társulási megállapodás VI. fejezetének 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

8.
 
A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozattal hozza. 

Az elnök és az alelnök megválasztásáról titkos szavazással dönt. A Társulási Tanács a 14. 

és 15. pontban foglalt ügyekben titkos szavazást tarthat.  

 

3. A társulási megállapodás 1. és 2. sz. melléklete helyébe jelen előterjesztéshez csatolt 1. 

és 2. sz. melléklet lép. 

 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt társulási megállapodás aláírására. 

Határidő: 2013. október 31. 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 



 

 

II. 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Zalaegerszeg és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását 2013. december 31-i hatállyal az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A társulási megállapodás II. fejezetének 1. és 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

1. A Társulás célja 

A térségben működő települési önkormányzatok a Társulást foglalkoztatási feladatok 

végrehajtására, továbbá a térség összehangolt fejlesztésének előmozdítására hozzák létre.  

2. A társulás feladata és a szolgáltatásai igénybevételének feltételei 

A Társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodik az alábbi, 

feladatkörbe tartozó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat- és hatáskörök 

ellátásáról: 

2.1.  területfejlesztés, 

2.2. 

2.3. 

2.4.  foglalkoztatás, 

2.5. 

 

Az e megállapodásban foglalt feladatok ellátását vállaló települési önkormányzatok 

kimutatását jelen társulási megállapodás 1. sz. függeléke tartalmazza.  

 

2. A társulási megállapodás II. fejezetének 2.2. pontja (Szociális alapszolgáltatási 

feladatok), 2.3. pontja (Gyermekjóléti alapellátási feladatok), 2.5. pontja 

(Gyepmesteri feladatok), 3. pontja (A társulás szolgáltatásai igénybevételének 

feltételei) és 4. pontja (A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja) 

hatályát veszti. 

 

3.   A társulási megállapodás III. fejezetének 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

1.3. A Társuláshoz való csatlakozást a Társulás tagjai azon települési önkormányzatok részére 

teszik lehetővé, amelyek: 

- elfogadják a Társulás célját, 

- jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el, 

- érintettség esetén vállalják a cél megvalósításához szükséges többletforrás 

megfizetését.  

 

4. A társulási megállapodás III. fejezetének 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

2.1. A Társulás bármelyik tagja a naptári év június 30-ával, illetve az utolsó napjával a 

képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozatával a Társulásból kiválhat. 

A kiválásról szóló határozatot legalább 6 hónappal korábban kell meghozni és a Társulási 

Tanáccsal közölni. A kiváló tag köteles érintettség esetén a cél megvalósításához 

szükséges többletforrás megfizetésének teljesítésére.  

 

5. A társulási megállapodás IV. fejezetének 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

2. A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza: 

 



 

- a tagönkormányzat megnevezését, székhelyét, lakosságszámát, 

-  a Társulásba való belépés időpontját, 

- a Társulás által ellátott feladatok közül a tag által vállalt feladatot (feladatokat), 

- a cél megvalósításához szükséges többletforrás összegét, és befizetésének időpontját,  

- a támogatásként kapott összeget, visszatérítendő támogatás esetében a visszafizetési 

kötelezettség teljesítését, 

- a szavazati jogosultságot és a szavazati jog mértékét, 

- a tagság megszűnésének időpontját. 

 

6. A társulási megállapodás V. fejezetének címe és a cím alatti szövegrésze az alábbiak 

szerint módosul: 

a. A TÁRSULÁS SZERVEI ÉS NONPROFIT SZERVEZETE  

A Társulás szervei: 

1. a Társulási Tanács, 

2. a Társulás elnöke, 

3. a Társulás alelnöke, 

4. a Társulás bizottságai, 

 

A Társulás nonprofit szervezete: 

Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.  

 

7. A társulási megállapodás V. fejezete 1.5. pontjának b) alpontja az alábbiak szerint 

módosul: 

b) érintettség esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás összegének 

megállapítása,  

 

8. A társulási megállapodás V. fejezetének 4. pontja (A Társulás bizottságai) alatti 

szövegrész az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a 4.2. pont hatályát veszti. 

 

4. A Társulás bizottságai 

 

A Társulás az alábbi bizottságokat hozza létre: 

4.1. Elnökségi Bizottság 

4.2. 

4.3. Pénzügyi Bizottság 

 

 

9. A társulási megállapodás V. fejezetének 4.1.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

4.1.5. A Társulás Elnökségi Bizottsága segíti a Társulás elnökének és alelnökének a 

munkáját, közreműködik a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében, kapcsolatot 

tart a Tanács tagjaival, és közreműködik a döntések végrehajtásában.  

 

10. A társulási megállapodás V. fejezetének 4.3.7. pontja az alábbiak szerint 

módosul: 

4.3.7. A bizottság fő feladata, hogy ellenőrizze a Társulás és szervei és nonprofit szervezete 

pénzügyi tevékenységét, gazdálkodásának törvényességét. Előzetesen véleményezze, 

illetve megtárgyalja az éves költségvetést és a zárszámadást. A Pénzügyi Bizottság 



 

feladata továbbá érintettség esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás 

befizetésének ellenőrzése.  

 

11. A társulási megállapodás V. fejezetének 5. pontja hatályát veszti. 

 

12. A társulási megállapodás VI. fejezetének 6.7. pontja az alábbiak szerint módosul, 

egyidejűleg a 6.9. pontja hatályát veszti: 

6.7.  érintettség esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás megállapításakor, és 

a tagokat terhelő egyéb kötelezettségek megállapításakor, 

 

13. A társulási megállapodás VI. fejezetének 7. pontja hatályát veszti. 

 

14. A társulási megállapodás VII. fejezetének 1. pontja az alábbiak szerint módosul, 

egyidejűleg a 2.1.1. és 2.1.2. pontja hatályát veszti. 

1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás működési 

költségeinek biztosítása érdekében a települési önkormányzatok tagi hozzájárulást 

nem fizetnek, annak fedezetét a Társulás tartaléka terhére biztosítja.   

 

15. A társulási megállapodás 1. sz. függeléke helyébe jelen társulási megállapodás 1. 

sz. függeléke lép, egyidejűleg a 2. sz. függelék hatályát veszti.  

 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2013. október 31. 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

 

 

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

tájékoztassa és felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2013. október 31. 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

 

Simon Margit jegyző ismertette a szociális tüzifapályázat lényegét (57/2013.(X.4.) BM 

rendelet). 

A polgármester javasolta, hogy lehetséges maximális mennyiségre adjon be pályázatot az 

önkormányzat. 

 

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

96/2013. (X.11.) Határozata 

Szociális célú tüzifa támogatás igényléséről és saját forrás biztosításáról 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális 

célú tüzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet 

alapján támogatási kérelmet nyújt be 92 erdei m
3
 keménylombos tüzifa vásárlásának 



 

támogatására, amelyhez a Képviselő-testület (erdei m
3
-ként 2.000,- Ft+áfa, azaz 233.680,- Ft 

összegű saját forrást biztosít. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény határidőre történő 

elkészítéséről és benyújtásáról gondoskodjon.  

 

Határidő:  azonnali  

Felelős:           polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester előterjesztésére észrevétel nélkül a Képviselő-testület 5 igen, 

egyhangú szavazattal elfogadta a szociális rendelet kiegészítését a szociális célú tüzifa 

juttatására vonatkozóan: 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2013. (X.15.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2000. (VIII 30.) 

rendeletének módosításáról 

 

Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi. 

 

Simon Margit jegyző ismertette Héder Mária beadványát, amelyben a közműfejlesztési 

hozzájárulás visszatérítését kérte. A jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy a levélben idézett 

önkormányzati rendelet Zalaegerszegé, így annak hatálya Alsónemesapáti községre nem 

terjed ki és Alsónemesapátiban nincs hatályban hasonló tartalmú önkormányzati szabályozás.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a leágazást anélkül is elkészítették, 

hogy valaki a vízóraaknát elkészítette volna. A kivitelezéskor kellett volna reklamálnia. Az 

önkormányzat rendezési tervében nem szerepel lakóövezet-bővítés vagy bármi, ami indokolná 

a nagyobb vezeték-keresztmetszetet.  

Arra a kérdésre pedig, hogy mi indokolta a nagyobb átmérőjű és ezáltal költségesebb vezeték 

lefektetését a Zalavíz Zrt-től kérjen tájékoztatást.  

A képviselő javasolta a kérelem elutasítását, mellyel a képviselők egyetértettek és  5 igen, 

egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

97/2013. (X.11.) Határozata 

Héder Mária Alsónemesapáti, Kossuth u. 17. szám alatti lakos vízbekötése ügyében 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 30.000,- Ft összegű 

közműfejlesztési hozzájárulást, illetve az Ön által levelében említett 75.000,- Ft-os összeget 

visszatéríteni nem tudja. 

Ennek okai:  

A hivatkozott rendeletet Zalaegerszeg Közgyűlése alkotta, így annak hatálya Alsónemesapáti 

községre nem terjed ki.  

A vízóraakna megépítésének elmaradása az önkormányzatnak terhére nem róható.  

Az ivóvízhálózat kiépítésekor kellett volna problémáit felvetni a beruházónak, vagy a 

kivitelezőnek. 

A Zalavíz Zrt. az önkormányzatot nem kereste meg azzal a kérdéssel, hogy tervezi-e új 

lakóterület kialakítását. Így arra a kérdésre, hogy mi indokolta a nagyobb átmérőjű vezeték 



 

elhelyezését a Zalavíz Zrt-től kaphat tájékoztatást, mert arra vonatkozóan az Önkormányzat 

információval nem rendelkezik.  

 

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

tájékoztassák. 

 

Határidő:  2013. október 31.  

Felelős:  Balaton Józsefné polgármester 

  Simon Margit jegyző 

 

Balaton Józsefné polgármester tájékoztatta a képviselőket Laczkóné Egyed Judit 

nyugdíjbavonulásáról.  

 

Balaton Józsefné polgármester tájékoztatást adott az alábbi tárgykörökben: 

- védőnői szolgálat OEP ellenőrzése 

- téli közfoglalkoztatás: 4+6fő alkalmazási lehetősége (közterületgondozás, 

hivatalsegéd helyettesítése, intézményi kisegítő munkakörökben) 

- Kulturális közfoglalkoztatás keretében 1 fő érettségizett munkanélküli alkalmazásának 

lehetőségéről 

- a Türr István Képző Központ által szervezett helyi alapkompetenciaképzésről: 20 fő 

október 1- november 13-ig (ebből 12 fő helyi lakos) 

- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a vagyonkezelési szerződést még 

mindig nem sikerült aláírni, mert a Központ nem reagált az önkormányzat döntésére 

- közösségi szolgálat teljesítésére van lehetőség az önkormányzatnál és az óvodában 

- az Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás törzskönyvi bejegyzése 

megtörtént 

- az Összefogás Csatornamű Társulattól 2 mFt összegű felhalmozási pénzeszköz-átvétel 

történt 

- Bursa Hungarica Ösztöndíj benyújtásának lehetőségéről 

- Magyarország Szeretlek pályázat megvalósításáról 

- A soron következő programokról: kistérségi vers- és mesemondó verseny, idősek 

napja. 

 

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

amelyről külön jegyzőkönyv készült.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 Balaton Józsefné        Simon Margit    

   polgármester            jegyző 

 

 

 

 

     Csiszár Éva 

    jegyzőkönyvhitelesítő-képviselő 


