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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 

13. napján a közmeghallgatást követően 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,  

 

Az ülést vezette: Balaton Józsefné polgármester 

Az ülésen az Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, állampolgár nem vett részt. 

 

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

testület ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen van.  

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek egyhangúlag Pereszteginé Cziráki Katalin képviselőt választotta meg a 

képviselő-testület.  

Ismertette az ülés egyetlen napirendi pontját, melyet a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú 

szavazattal elfogadott: 

 

1. Egyebek 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

Simon Margit jegyző adóztatásról szóló beszámolójához kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért a 

polgármester szavazást rendelt el a beszámoló elfogadása ügyében és a Képviselő-testület 5 igen, 

egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

150/2013.(XII.13.) határozata 

adóztatásról szóló beszámoló elfogadásáról  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete az 1991. évi XX. törvény 138.§. (3) g) 

pontjában foglaltakra tekintettel az adóztatásról szóló jegyzői beszámolót elfogadja. 

 

A lakóhelyi környezet állapotáról szóló polgármesteri beszámolóhoz kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, ezért a polgármester szavazást rendelt el a beszámoló elfogadása ügyében és a 

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

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

151/2011.(XII.13.) határozata 

a lakóhelyi környezet állapotáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése alapján, a lakóhelyi környezet 

állapotáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

 

Balaton Józsefné polgármester által a társulás tevékenységről szóló tájékoztatóhoz kérdés, 
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észrevétel nem volt és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

152/2013.(XII.13.) határozata 

társulások tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján a társulások tevékenységéről szóló  

beszámolót elfogadja. 

  

 

Balaton Józsefné polgármester indítványozta a szociális igazgatásról szóló rendelet módosítását (a 

szociális tüzifa-juttatás szabályainak hatályon kívül helyezését) és a Képviselő-testület 5 igen, 

egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

15/2013. (XII.17.) 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 tájékoztatást adott a polgármesterek számára biztosított belügyminisztériumi 

kapcsolattartási módról. 

Ismertette a Zaladepo Kft. tájékoztatóját a hulladékkezelési közszolgáltatáshoz kapcsolódó várható 

változásokról.  

 

Balaton Józsefné polgármester tájékoztatta a képviselőket az Agrárkamarai Bizottság 

megalakulásáról. 

 

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

külön jegyzőkönyv készült.  

K. m. f. 

 

 

 

 

Balaton Józsefné   Simon Margit    Pereszteginé Cziráki Katalin  

  polgármester       jegyző   jegyzőkönyvhitelesítő-képviselő 


