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Jegyzőkönyv
Készült Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 13.
napján 18.30 órakor a Kultúrház nagytermében megtartott közmeghallgatásáról
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 Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Az ülést vezette: Balaton Józsefné polgármester
Az ülésen a csatolt jelenléti íven szereplő állampolgárok jelentek meg.
Balaton Józsefné polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen
van. A testület a polgármester javaslatára jegyzőkönyv-hitelesítőnek egyhangúlag
megválasztotta Pereszteginé Cziráki Katalin képviselőt.
Ezt követően a polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra.
1. Tájékozató az Önkormányzat 2013. év munkájáról
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
2. Az Önkormányzat 2014. év elképzelései
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
3. Egyéb közérdekű javaslatok, észrevételek.
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
A napirendi pontok elfogadása után a testület rátért azok tárgyalására.
1. Tájékozató az Önkormányzat 2013. év munkájáról
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
Balaton Józsefné polgármester áttekintést adott az önkormányzat gazdálkodásáról a 2013.
évi ¾ éves beszámoló alapján.
Elmondta, hogy az önkormányzati adósságkonszolidáció keretében az önkormányzat 4,5 mFt
támogatást kapott. Az önkormányzati adósság nem rossz gazdálkodásból, hanem abból
adódott, hogy az önkormányzatnak gesztor szerepe volt.
Elmondta, hogy az önkormányzati intézmények megmaradtak helyben: iskola, óvoda,
Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal Alsónemesapátiban kirendeltséggel. Továbbra is
fontos a helyi ügyintézés a halmozottan hátrányos helyzetű emberek magas száma miatt. A
járási hivatalok létrehozásával a hivatal munkaterhe nem csökkent. Az ügysegéd hetente egy
alkalommal jön a településre szociális ügyeket intézni.
A kötelező feladatok megoldásáról szintén tájékoztatás hangzott el:
- az iskola állami fenntartásba került (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,
azonban a vagyon tulajdonosa továbbra is az önkormányzat),
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az óvodai ellátás és óvodai-iskolai étkeztetés az önkormányzat kötelező feladata
maradt, az óvodaudvar fejlesztéseként új játszóeszköz készült, az épület felújításra
kétszer pályázott az önkormányzat sikertelenül
szociális gondozás és étkeztetés, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás a TÁMASZ
Alapszolgáltatási Intézmény révén biztosított (29 gondozott, 3 fő helyi szociális
gondozó). Tájékoztatást hangzott el a Többcélú Kistérségi Társulás és intézménye
működéséről.
munkanélküliek, aktív korúak ellátásában részesülők téli közfoglalkoztatása:
november 1-jétől 11 fő, december 1-jétől még 14 fő (képzés+munkavégzés), december
20-tól további 7 fő foglalkoztatása és a Türr István Képző- és Kutató Intézet által
szervezett alapkompetenciaképzés Alsónemesapátiban (12 fős csoport). 100%-os
bértámogatás és bérleti díj bevétel az önkormányzatnak.
közművelődési közfoglalkoztatásban részvétel: könyvtár, információs pont,
közművelődési rendezvények szervezése 2014. április 30-ig minden korosztálynak.
Bemutatkozott a feladatokat ellátó Krápicz Lászlóné.
nyugdíjazások: hivatalsegéd, közterületgondnok, szociális gondozó, helyettük
munkanélkülieket foglalkoztatnak.
civil szervezetek támogatása: feltételek biztosításával és anyagilag is, a falut szépítik,
pályázatokat nyújtanak be
Tanoda működik újra.
Közlekedés: hegyi utak rendezése, karbantartása, rongálók megkeresése; HorgosKossuth utcák belvízelvezetése megoldása az út állagmegóvása érdekében.
Belvízelvezetési pályázatra vár az önkormányzat a munkálatok folytatásához. A
járdák felújítása indokolt lenne, mert néhol balesetveszélyesek. Az átereszek tisztítását
a lakók nem végzik el.
szennyvízberuházás befejeződött, de az érdekeltségi hozzájárulás tekintetében kb. 2
mFt hátralék áll fenn.
hulladékszállítást a Zaladepo Kft. végzi, lomtalanítás történt. Nyers anyagok és
műanyag égetése tilos!
az állattartási szabályok be nem tartása esetén feljelentésre indulhat eljárás

2. Az Önkormányzat 2014. év elképzelései
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2014. évi
koncepciójában kiemelt célokat fogalmazott meg.
Az iskola-óvodaépület nyílászárócseréje részben valósult meg. Energetikai pályázattal
lehetne folytatni és a hivatali épületen is cserélni őket.
Járdák felújítása, a belvízelvezetés szintén fontos.
A sorrendet a pályázati kiírások szabják meg. A foglalkoztatás terén elmondta, hogy
jellemzően helyi munkanélkülieket alkalmaz az önkormányzat. Van néhány ellátatlan ember a
faluban, de ők nem hagyják, hogy segítsenek nekik. A 2013. évihez hasonló normatívák
biztosítják az önkormányzat működését. A hivatal működésének pénzügyi támogatása javult a
korábbiakhoz képest. Néhány ingatlan rendezetlensége a faluképet zavarja, nehéz ebben
előrelépni. EMVA támogatással fedett beálló, helyi piac létesülhet a játszótér mögötti
területen. A Harangláb Egyesület pályázata révén közösségi kemence létesül.
Új pályázati lehetőséggel tároló-kiállítóhely létesülhet a faluparkban.
A polgármester elmondta, hogy újszülöttektől az óvodásokig zenebölcsi várja a legkisebbeket
és szüleiket (közösségépítés egyik formája, így talán a helyi óvodába, iskolába íratják a szülők
gyermekeiket).
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3. Egyéb közérdekű javaslatok, észrevételek.
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
Fábiánné Simon Klára a Harangláb Faluszépítő és Kulturális Egyesület vezetője adott
tájékoztatást szervezetük tevékenységéről.
Javasolta, hogy a testület értékteremtő közfoglalkoztatás felé mozduljon el. Önfenntartó
falukat hozott fel példaként.
Toplak Ferenc a Rákóczi utcai járdák balesetveszélyességét fejtette ki. Véleménye szerint
ennek a problémának a megoldása előbbrevaló, mint a falupark fejlesztései, mivel jóval több
családot érintenek.
Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy a Harangláb Egyesület által benyújtani
tervezett pályázatnak nincsen önrésze. A balesetveszély megszüntetésére költeni fog az
önkormányzat.
Kámán Géza kifejtette, hogy a tél beállta előtt már nem szabad erre a célra költeni.
Fábiánné Simon Klára felvetette, hogy akár gyógynövénytermesztést is végezhetnének a
munkanélküliek.
Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy a munkanélküliek jórésze saját földjét sem
műveli, nehéz lenne rávenni őket erre.
A polgármester elmondta, hogy Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő Magyar Nemzetőr
Érdemkereszt kitüntetést kapott.
Az Érdemrendkereszt és oklevél bemutatása mellett elmondta, hogy nagy megtiszteltetés ez
számára..."egész életemben, munkámmal a magyar nemzetet szolgálom".....az alsónemesapáti
kultúrcsoport nevében is megköszönte azoknak, akik eddig segítségükre voltak. Reméli, hogy
a jövőben is megtisztelik nemzeti ünnepeket, megemlékezéseket.
Krápicz Lászlóné meghívta a jelenlévőket a kultúrházban tartandó szombat délutáni
rendezvényre (gyermekprogramok, csocsó, ping-pong, kártyaparti).
Elhangzott még, hogy december 20-én karácsonyi műsor lesz a Kultúrházban.
Egyéb közérdekű észrevétel, javaslat nem volt, ezért a polgármester a közmeghallgatást 20.00
órakor berekesztette.
A közmeghallgatás után Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete
nyilvános és zárt ülést tartott, melyekről külön jegyzőkönyv készült.
K. m. f.
Balaton Józsefné
polgármester

Simon Margit
jegyző

Pereszteginé Cziráki Katalin
Jegyzőkönyvhitelesítő-képviselő
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