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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. 

november 20. napján 18.30 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 

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 a napirendi pontokat a kiküldött meghívóban szereplők 

szerint fogadják el.  

1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2013. háromnegyedéves 

gazdálkodásáról 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi koncepciójáról 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

3. Egyebek 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

  Simon Margit jegyző 

 

4. Önkormányzati hatósági ügyek (tüzelőtámogatás, BURSA ösztöndíj, egyéb) 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag megválasztotta 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek Krápicz Lászlóné képviselőt.  

 

1. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2013. háromnegyedéves 

gazdálkodásáról 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester indítványára elsőként a védőnői szolgálat, majd az óvoda, 

hivatal, végül az önkormányzat 1-9. havi költségvetési teljesítési adatokat tekintették át.  

 



 

Simon Margit jegyző először az előterjesztésekkel kapcsolatban felmerült kérdésekre adott 

választ, majd képviselői kérdésre elmondta, hogy az EMVA pályázat utolsó pénzügyi 

elszámolása hiánypótlás alatt van.  

 

Csiszár Éva képviselő szerint a támogatás kiutalása így csak 2014. év elején várható. 

 

Simon Margit jegyző elmondta, hogy az összeg nem okoz likviditási problémát, a napi 

pénzforgalom lebonyolításához szükséges összegen túl 12 mFt lekötött pénzeszközzel 

rendelkezik az önkormányzat. 

 

A polgármester szavazást rendelt el az önkormányzat és intézményei 2013. évi 1-9. havi 

beszámolójáról és a Képviselő-testület  5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

110/2013. (XI.20.) Határozata 

Alsónemesapáti Község Önkormányzata és intézményei 2013. évi 

¾ éves beszámolójáról 

A Képviselő-testület a Védőnői Szolgálat, az Alsónemesapáti Maci Óvoda, a Nagypáli Közös 

Önkormányzati Hivatal és Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013. évi ¾ éves 

beszámolóit az előterjesztések szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja. 

A testület felkéri a polgármestert, illetve az intézményvezetőket a takarékos gazdálkodásra. 

 

 

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi koncepciójáról 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy az idén már fogadott el egy koncepciót a 

testület, azonban jogszabályváltozás miatt ezt ismételten meg kell tennie. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt, 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 

111/2013. (XI.20.) 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 

 

3. Egyebek 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

  Simon Margit körjegyző 

 

Simon Margit jegyző elmondta, hogy az Önkormányzat és az Óvoda is regisztrált a közösségi 

szolgálatot végzőket fogadók adatbázisába. A középiskolákkal folyamatban van az 

együttműködési megállapodások megkötése. 



 

Elmondta továbbá, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknek Erzsébet 

utalványt osztanak a hónap végén. 

 

Balaton Józsefné polgármester tájékoztatást adott a téli közfoglalkoztatásról és a Türr István 

Képző és Kutatóintézet által tartott alapkompetenciaképzésről. 

A polgármester ismertette a Kossuth és Horgos utca árkolási munkáira érkezett árajánlatokat 

(NASTE BAU Kft., Hydrocomp Kft., K-Profil Bt.). 

 

Képviselői javaslatra a testület a Hydrocomp Kft.árajánlatát csökkentett műszaki tartalommal 

tartotta elfogadhatónak azzal, hogy a Horgos utca 8. szám előtti kapubejáró bontási és 

újraépítési kivitelezési munkáit nem rendelik meg (11 fm hosszban új áteresz építése). 

 

Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt el a Hydrocomp Kft. árajánlatának 

csökkentett munkálatairól és a testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

112/2013. (XI.20.) Határozata 
Horgos és Kossuth utca csapadékvízelvezetési munkálatainak megrendelése  

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csökkentett 

műszaki tartalommal (a Horgos u. 8. szám előtti kapubejáró bontási és újraépítési munkálatai 

kivételével) megrendeli a Hydrocomp Kft-nél a Horgos és Kossuth utca 

csapadékvízelvezetési munkálatainak kivitelezését. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 

vállalkozási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnali  

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy Grajcár Zoltán közterületgondnokot 

rokkantosították, munkaviszonya megszűnt. Több jelentkező van az álláshelyre. 

 

Csiszár Éva és Krápicz Lászlóné képviselők szerint olyan személyt kell felvenni, aki 

szakmával rendelkezik és ellátja a közmunkások irányítását is. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő hangsúlyozta, hogy megfelelő munkaköri leírást kell kiadni a 

dolgozónak.  

 

Balaton Józsefné polgármester: Önálló munkavégzésre, gépkezelésre alkalmasnak kell lennie. 

 

Simon Margit jegyző tájékoztatást adott az EMVA pályázati lehetőségekről (köztük kistérségi 

közlekedési szolgáltatások fejlesztése). 

 

Krápicz Lászlóné képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy az Önkormányzat a 2. célterületre 

pályázni tud és javasolta pályázat beadását falugondnoki busz beszerzésére. 

 

Simon Margit jegyző javasolta, hogy pályázatíróval készíttessék el a pályázatot. 

 



 

A képviselők a pályázat benyújtásával egyetértettek és 5-5 igen, egyhangú szavazattal az 

alábbi határozatokat hozták: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

113/2013. (XI.20.) Határozata 

RF Consulting Kft. eseti megbízása pályázatírásra 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-től igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 103/2013.(XI.8.) VM rendelet „Kistérségi közlekedési szolgáltatás 

fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan” 2. célterületre benyújtandó 

pályázata elkészítésével megbízza az RF Consulting Kft-t.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Balaton Józsefné 

 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

114/2013. (XI.20.) Határozata 
szakmai program elfogadásáról  

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja Alsónemesapáti közlekedési 

szolgáltatás fejlesztésre (egyéb szolgáltatás ellátása) vonatkozó szakmai programját. 

 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az abban foglaltakat az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-től igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 103/2013.(XI.8.) VM rendelet „Kistérségi közlekedési szolgáltatás 

fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan” 2. célterületre benyújtott pályázata 

támogatás elnyerése esetén biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Balaton Józsefné 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

115/2013. (XI.20.) Határozata 
pályázat benyújtásáról  

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a település 

szolgálat ellátásához kapcsolódóan pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 

szóló 103/2013.(XI.8.) VM rendelet „Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb 

szolgáltatás ellátásához kapcsolódó” 2. célterületre. 



 

 

A támogatási kérelem benyújtásával az önkormányzat célja az Alsónemesapátiban élők, 

különösen az idősek és a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növelése, a községben 

élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz és a szociális ellátásokhoz való 

hozzájutás biztosítása, a település szolgáltatási funkcióinak fejlesztése, közösségfejlesztés és 

jobb életminőség elérése, a falusi lét okozta hátrányok mérséklése. 

 

A pályázattal megvalósítani kívánt cél: az önkormányzat által nyújtott lakossági 

szolgáltatások színvonalának emelése 1 db új mikrobusz beszerzése a szükséges 

felszereléssel, nettó 10 000 000 Ft vételár ellenében. 

 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat elnyerése esetén a szükséges 

saját forrás összegét 2014. évi költségvetése terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos intézkedések 

megtételére és a pályázat határidőre történő benyújtására. 

Határidő: azonnali  

Felelős: Balaton Józsefné 

 

 

Simon Margit jegyző elmondta, hogy egy nemesapáti állampolgár sms-ben kezdeményezte a 

jegyzőnél, hogy a két faluban helyezzék hatályon kívül az avarégetésre vonatkozó 

rendeleteket. 

A képviselő-testület nem tartotta időszerűnek a rendelet hatályon kívül helyezését.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Van-e valakinek követelése az önkormányzattal szemben? 

 

Simon Margit jegyző: Jagasics Dezső vállalkozási szerződésen alapuló késedelmi kamat 

követelése. 

 

2013. november 29-én karácsonyi készülődés lesz a Kultúrházban.  

A Mikulásünnepséget 2013. december 6-án tartják a 0-14 éves gyerekeknek. 

 

 

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. 

 

A zárt ülést követően ismételten nyilvános ülést tartott a testület. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő javasolta, hogy a civil szervezetek közül a Harangláb Egyesület 

működését pénzeszközátadással támogassa az önkormányzat. Hisz más szervezetet is támogat 

pl.: a sportegyesületet a futballpálya nyírásával, vagy az öltöző kiadásainak viselésével. 

 

Balaton Józsefné polgármester javasolta120.000,- Ft támogatás megállapítását. 

 

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

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

148/2013. (XI.20.) Határozata 
Harangláb Faluszépítő és Kulturális Egyesület működésének támogatásáról 



 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a községben működő 

társadalmi szervezeteket az Önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011.(V.22.) 

rendelet 2.§.(4) bekezdése alapján az alábbi támogatás kiutalását elfogadja, 

jóváhagyja: 

 

Harangláb Egyesület    120.000,- 

 

 

Az államháztartásról szóló törvény értelmében a támogatással az önkormányzat 

felé el kell számolniuk. A más célra vagy az egyáltalán fel nem használt 

összegeket vissza kell téríteni. 

 

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

érintetteket értesítse.  

 

Felelős:  Balaton Józsefné polgármester 

Simon Margit jegyző 

Határidő:  folyamatos  

 

Simon Margit jegyző elmondta, hogy a Szévíz-híd 10 t súlykorlátozó tábláját cserélni kell. 

 

Egyéb közérdekű észrevétel, javaslat nem volt, ezért a polgármester az ülést 22.00 órakor 

bezárta. 

K. m. f. 

 

 

 Balaton Józsefné        Simon Margit    

   polgármester            jegyző 

 

 

 

 

     Krápicz Lászlóné  

    Jegyzőkönyvhitelesít-képviselő 


