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J e g y z ő k ö n y v  

Alsónemesapáti, Gősfa, Kispáli Nagypáli, Nemesapáti, Pethőhenye Vasboldogasszony Községek Önkormányzati 

Képviselő-testületeinek 2012. november 9. napján 18,00 órakor tartott együttes nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Pethőhenye Faluház I. emeleti tanácskozó terme, Pethőhenye, Szabadság u. 31. 

Jelen vannak: 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati képviselő-testülete: 

Balaton Józsefné polgármester 

Dr Szeghy Márta alpolgármester 

Csiszár Éva képviselő 

Kárpicz Lászlóné képviselő 

Igazoltan távol: 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő 

Gősfa Község Önkormányzati képviselő-testülete 

Farkas Tiborné polgármester 

Vincze Istvánné alpolgármester 

Ambrus Zoltán Ferenc képviselő 

Hessel Ferencné képviselő 

Igazoltan távol: 

Horváth Edit képviselő 

Kispáli Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről: 

Frankovics András polgármester 

Bankóné Büki Rozália képviselő 

Molnár Károlyné képviselő 

Nagy Zsolt képviselő 

Igazoltan távol: 

László Zoltán alpolgármester  

Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről: 

Köcse Tibor polgármester 

Paizs Zoltán alpolgármester 

Csiszár Károly képviselő 

Simon József képviselő 

Farkas Zoltán képviselő 

Simon Attila nem képviselő alpolgármester 

Nemesapáti Község Önkormányzati képviselő-testülete 

Gáspár Zoltánné polgármester 

Benkő Jánosné képviselő 

Deák Attila képviselő 

Fehérné Simon Piroska képviselő 

Igazoltan távol: 

Fábián Zoltán alpolgármester 

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről: 

Deák István polgármester 

Szabó Frigyes alpolgármester 

Porpáczy Andrásné képviselő 

Kövesi Ferencné képviselő 

Igazoltan távol: 

Papp Gyuláné (Szafner Krisztina ) képviselő 

Vasboldogasszony Község Önkormányzati képviselő-testülete 

Mazzag Géza polgármester 

Németh Zsolt alpolgármester  

Habara Anikó képviselő 

Pongrácz Ernőné 

Igazoltan távol: 

Pappné Nagy Gyöngyi 

Simon Margit Alsónemesapáti-Nemesapáti Községek Körjegyzője  

Szita Gabriella Nagypáli-Kispáli-Pethőhenye Községek körjegyzője 
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Köcse Tibor az ülést levezető polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés mind a hét 

képviselő-testület – Alsónemesapáti Község Önkormányzata 4 fő, Gősfa Község Önkormányzata 4 fő, Kispáli 

Község Önkormányzata 4 fő, Nagypáli Község Önkormányzata 5+1fő, Nemesapáti Község Önkormányzata 4fő, 

Pethőhenye Község Önkormányzata 4fő, Vasboldogasszony Község Önkormányzata 4fő- vonatkozásában 

határozatképes, az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a napirendre. 

A képviselő-testületek 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadták el. 

N a p i r e n d  

1) Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, fenntartásáról szóló megállapodás megtárgyalása 

Előadó: Köcse Tibor körjegyzőségi székhelyközség polgármestere 

2) Egyebek 

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a  e l ő t t :  

Simon Margit Alsónemesapáti, Nemesapáti községek körjegyzője kért szót. Elmondta, hogy Alsónemesapáti és 

Nemesapáti Községek Önkormányzatainak Szervezeti és Működési Szabályzata szerint jegyzőkönyv hitelesítőt 

kell választaniuk. Kérte Alsónemesapáti, és Nemesapáti község képviselő-testülteit tegyenek javaslatot a 

jegyzőkönyv hitelesítő személyére. 

Balaton Józsefné Alsónemesapáti község polgármestere: Indítványozta jegyzőkönyv hitelesítőnek Csiszár Éva 

Alsónemesapáti község képviselőjét megválasztani. 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülte egyhangúan Csiszár Éva képviselőt választotta 

jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :   

1.) Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, fenntartásáról szóló megállapodás megtárgyalása 

Előadó: Köcse Tibor körjegyzőségi székhelyközség polgármestere 

Köcse Tibor Nagypáli Község polgármestere, ülést levezető polgármester: Átadta a szót az ülés helye szerinti 

község polgármesterének. 

Deák István György Pethőhenye Község polgármestere: Köszöntötte az ülésen részt vevő képviselőket. 

Elmondta, hogy mostanra alakult ki az a helyzet, hogy a régi rendszerben beidegződött kötelező együttműködések 

kezdenek feloszlani, és az önkormányzatok végre szabad akaratukból alakíthatják az együttműködési köreiket. 

Megköszönte a kapott felszólalása lehetőséget, majd visszaadta a szót Köcse Tibor körjegyzőségi székhely 

község polgármesterének. 

Köcse Tibor Nagypáli község polgármestere, ülést levezető polgármester: Tisztelettel köszöntötte a 

megjelenteket. Megköszönte Pethőhenye község önkormányzatának a szeretetteljes vendéglátást. Elmondta, hogy 

most egy szövetség fog megalakulni, olyan szövetség ahol a résztvevők egymás tiszteletben tartása mellett 

hoznak döntéseket. Évekkel ezelőtt már dédelgetett olyan álmot, hogy nagy térség működjön együtt, tegyék 

közösen dolgaikat. Tavaly a Kistérség ülésén tett egy olyan javaslatot, hogy a társulás hozzon létre egy hivatalt, 

ahol kirendeltségként működnének az akkori hivatalok. Ez az elképzelés nem valósult meg. Nagypáli székhelyű 

körjegyzőség fenntartására egy új rendszert alakítottak ki, amely adta az alapot a mostani új közös együttműködés 

létrehozására. A meghozott alap megállapodás szerint nem szólunk bele egymás által szervezett 

munkamegosztásba, feladatellátásba. Véleménye szerint Nagypáli székhely hivatalt fenntartó önkormányzatok 

felelőssége lesz ellátni az ő körébe tartozó 5 önkormányzat igazgatási feladatait. Létszámbővítést terveznek, a 

felmerülő feladatok ellátáshoz szükségesen. Kéri, hogy a megállapodásnak megfelelően maradjon meg a 

szuverenitás. A felmerült kérdéseket szerinte további egyeztetéseken megnyugtatóan rendezni fogják. Tegyék 

intenzívvé az együttműködést, ne csak a közös hivatal fenntartási kérdéseiről beszéljenek, hanem fejlesztési, 

pályázati lehetőségek közös megbeszéléseire is. Folyamatosan működjenek együtt a fejlesztési kérdésekben. 

Elmondta, hogy ez az összefogás nyitott bárki részére, további kirendeltségek útján is. Az együttműködés fontos 

alappillére az, hogy nincs központi település, csak egyenrangú partnerek vannak. Felkérte minden jelenlévő 

település polgármesterét, és képviselőit mondják el véleményüket, tegyék meg javaslataikat a napirenddel 

kapcsolatosan. 

Balaton Józsefné Alsónemesapáti község polgármestere: Elmondta, hogy a megnőtt települési létszám miatt 

esetleg az előterjesztésben foglalt hivatali létszám mellett lehet, hogy jobb lenne 2 aljegyző alkalmazása, meg 

kellene beszélni a jegyző bérének fedezetét is. Ezeket a kérdéseket mindenképpen meg kellene beszélni most. 

Szita Gabriella körjegyző: Elmondta, hogy nyugodtan kijelenti, hogy Nagypáli településen a jövőben működő 

székhely hivatal el fogja tudni látni az oda tartozó 5 település önkormányzati igazgatási feladatait. Ezt még 

dolgozók alkalmazásával és megfelelő munkaszervezéssel fogják biztosítani, ezért nincs szükség még egy 

aljegyző alkalmazására, amely tulajdonképpen csak a költségeket növelné. 
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Simon Margit körjegyző: Elmondta, hogy a társulási megállapodás készítése során egyértelművé vált, hogy 

tudunk együtt dolgozni a kolléganővel. A kormányhivatal áttekintette a megállapodás tervezetét a hivatal 

létszámának kötelező meghatározására hívta fel a figyelmet. Próbáltuk pénzügyileg modellezni a hivatal 2013 évi 

állami hozzájárulását. Sajnos a költségvetési törvénytervezetben szereplő ismeretlen tényezők miatt nem járt 

sikerrel. A meghatározott létszám adatokat pénzügyileg nem lehetett alátámasztani. 

Deák István György Pethőhenye község polgármester: Megkérte a jelenlévő polgármestereket, hogy 

településenként mondják el véleményüket. 

Gáspár Zoltánné Nemesapáti község polgármestere: Nehéz véleményt mondani úgy, hogy a pénzügyi helyzet 

ennyire ismeretlen. A kényszer visz rá minket arra, hogy új társulások alakuljanak meg. Igaz, hogy kicsit messze 

van Nagypáli, de már közel 20 éves együttműködés után elmondhatjuk, hogy ismerjük egymást. Mégis társulunk 

bízva, a baráti együttérzésben, az említett kompromisszumkészségben.  

Farkas Tiborné Gősfa község polgármestere: Ők tegnap hozták meg azt a döntést, hogy változtatni 

szeretnének. Köszönik, hogy meghívták őket. 

Frankovics András Kispáli község polgármestere: Kellemesen meglepődött a mai ülésen résztvevő új két 

önkormányzat miatt. Reméli gyümölcsöző lesz 

Mazzag Géza Vasboldogasszony község polgármestere: Már ezelőtt egy évvel felmerült a változtatás 

lehetősége. Akkor az idő rövidsége miatt nem döntöttek. Tegnap meghozták azt a döntést, hogy ehhez a 

hivatalhoz kívánnak csatlakozni. Eredményes együttműködést kívánok mindenkinek. 

Balaton Józsefné Alsónemesapáti község polgármestere: Az elhangzott előző felszólalásában csak a 

jegyzőjéért lévő aggodalmának adott hangot. Erőt, egészséget kíván az együttműködéshez. 

Köcse Tibor Nagypáli község polgármestere: Javasolta, hogy ne legyenek tiszteletlenek a vendéglátókkal sem, 

ezért indítványozta, hogy tegyék fel szavazásra az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a társulási 

megállapodás tervezetet.  

További kérdés hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, az ülést levezető polgármester a 

napirend tárgyalását lezárta, majd települési önkormányzatonként külön-külön szavazásra bocsátotta a napirend 

tárgyában készült előterjesztést, a Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1. napjával történő 

létrehozásáról szóló dokumentumot. 

Az elhangzott indítvány alapján ülési sorrendben - külön-külön Önkormányzatonként- került sor a szavazásra az 

alábbiak szerint:  

Először szavazott Vasboldogasszony Község Önkormányzat Képviselő-testülete, tekintetében megállapítást 

nyert, hogy a képviselő-testület határozatképes, Vasboldogasszony Önkormányzat Képviselő-testülete a napirend 

tárgyában elhangzott indítvány alapján a „Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról” elnevezésű dokumentumot változtatás nélkül 4 igen, egyhangú minősített többségű szavazattal 

elfogadták és a következő határozatot hozták: 

Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

92/2012(XI.9.) számú határozata 

Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képviselő-testülete Alsónemesapáti, Gősfa, Kispáli, 

Nagypáli, Nemesapáti, Pethőhenye, Vasboldogasszony Községek Önkormányzatai által 2013. 

január 1. napjával megalakítandó Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodást az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, 

módosítás nélkül jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával tegye meg mindazon 

előkészítő intézkedéseket, melyek a feladatok, a köztisztviselők zavartalan átadásának 

előkészítése érdekében szükségesek.  

  Felelős:  Mazzag Géza polgármester 

 Határidő:  azonnali 

Másodszor szavazott Nemesapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete, tekintetében megállapítást nyert, 

hogy a képviselő-testület határozatképes, Nemesapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirend 

tárgyában elhangzott indítvány alapján a „Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról” elnevezésű dokumentumot változtatás nélkül 4 igen, egyhangú minősített többségű szavazattal 

elfogadták és a következő határozatot hozták: 
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Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

54/2012(XI.9.) számú határozata 

Nemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete Alsónemesapáti, Gősfa, Kispáli, 

Nagypáli, Nemesapáti, Pethőhenye, Vasboldogasszony Községek Önkormányzatai által 2013. 

január 1. napjával megalakítandó Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodást az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, 

módosítás nélkül jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával tegye meg mindazon 

előkészítő intézkedéseket, melyek a feladatok, a köztisztviselők zavartalan átadásának 

előkészítése érdekében szükségesek.  

  Felelős:  Gáspár Zoltánné polgármester 

 Határidő:  azonnali 

Harmadszor szavazott Alsónemesapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete, tekintetében megállapítást 

nyert, hogy a képviselő-testület határozatképes, Alsónemesapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

napirend tárgyában elhangzott indítvány alapján a „Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról” elnevezésű dokumentumot változtatás nélkül 4 igen, egyhangú minősített többségű szavazattal 

elfogadták és a következő határozatot hozták: 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

103/2012(XI.9.) számú határozata 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete Alsónemesapáti, Gősfa, Kispáli, 

Nagypáli, Nemesapáti, Pethőhenye, Vasboldogasszony Községek Önkormányzatai által 2013. 

január 1. napjával megalakítandó Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodást az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, 

módosítás nélkül jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával tegye meg mindazon 

előkészítő intézkedéseket, melyek a feladatok, a köztisztviselők zavartalan átadásának 

előkészítése érdekében szükségesek.  

  Felelős:  Balaton Józsefné polgármester 

 Határidő:  azonnali 

Negyedszer szavazott Nagypáli Község Önkormányzat Képviselő-testülete, tekintetében megállapítást nyert, 

hogy a képviselő-testület határozatképes, Nagypáli Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirend 

tárgyában elhangzott indítvány alapján a „Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról” elnevezésű dokumentumot változtatás nélkül 5 igen, egyhangú minősített többségű szavazattal 

elfogadták és a következő határozatot hozták: 

Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

61/2012(XI.9.) számú határozata 

Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő-testülete Alsónemesapáti, Gősfa, Kispáli, Nagypáli, 

Nemesapáti, Pethőhenye, Vasboldogasszony Községek Önkormányzatai által 2013. január 1. 

napjával megalakítandó Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról 

szóló megállapodást az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, módosítás nélkül 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával tegye meg mindazon 

előkészítő intézkedéseket, melyek a feladatok, a köztisztviselők zavartalan átadásának 

előkészítése érdekében szükségesek.  

  Felelős:  Köcse Tibor polgármester 

 Határidő:  azonnali 

Ötödször szavazott Kispáli Község Önkormányzat Képviselő-testülete, tekintetében megállapítást nyert, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, Kispáli Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirend tárgyában 

elhangzott indítvány alapján a „Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról” 

elnevezésű dokumentumot változtatás nélkül 4 igen, egyhangú minősített többségű szavazattal elfogadták és a 

következő határozatot hozták: 

Kispáli Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

36/2012(XI.9.) számú határozata 

Kispáli Község Önkormányzati Képviselő-testülete Alsónemesapáti, Gősfa, Kispáli, Nagypáli, 

Nemesapáti, Pethőhenye, Vasboldogasszony Községek Önkormányzatai által 2013. január 1. 
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napjával megalakítandó Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról 

szóló megállapodást az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, módosítás nélkül 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával tegye meg mindazon 

előkészítő intézkedéseket, melyek a feladatok, a köztisztviselők zavartalan átadásának 

előkészítése érdekében szükségesek.  

  Felelős: Frankovics András polgármester 

 Határidő: azonnali 

Hatodszor szavazott Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, tekintetében megállapítást nyert, hogy a 

képviselő-testület határozatképes, Gősfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirend tárgyában 

elhangzott indítvány alapján a „Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról” 

elnevezésű dokumentumot változtatás nélkül 4 igen, egyhangú minősített többségű szavazattal elfogadták és a 

következő határozatot hozták: 

Gősfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

71/2012(XI.9.) számú határozata 

Gősfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete Alsónemesapáti, Gősfa, Kispáli, Nagypáli, 

Nemesapáti, Pethőhenye, Vasboldogasszony Községek Önkormányzatai által 2013. január 1. 

napjával megalakítandó Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról 

szóló megállapodást az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, módosítás nélkül 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával tegye meg mindazon 

előkészítő intézkedéseket, melyek a feladatok, a köztisztviselők zavartalan átadásának 

előkészítése érdekében szükségesek.  

  Felelős:  Farkas Tiborné polgármester 

 Határidő:  azonnali 

Hetedszer szavazott Pethőhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, tekintetében megállapítást nyert, 

hogy a képviselő-testület határozatképes, Pethőhenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirend 

tárgyában elhangzott indítvány alapján a „Megállapodás Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról” elnevezésű dokumentumot változtatás nélkül 4 igen, egyhangú minősített többségű szavazattal 

elfogadták és a következő határozatot hozták: 

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

47/2012(XI.9.) számú határozata 

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselő-testülete Alsónemesapáti, Gősfa, Kispáli, 

Nagypáli, Nemesapáti, Pethőhenye, Vasboldogasszony Községek Önkormányzatai által 2013. 

január 1. napjával megalakítandó Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodást az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, 

módosítás nélkül jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával tegye meg mindazon 

előkészítő intézkedéseket, melyek a feladatok, a köztisztviselők zavartalan átadásának 

előkészítése érdekében szükségesek.  

  Felelős: Deák István György polgármester 

 Határidő: azonnali 

2.) Egyebek 
 Nagypáli Község Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása 

Előadó: Köcse Tibor Nagypáli község polgármestere,  
Köcse Tibor: Ismertette a napirend tárgyában készült írásos anyagot. Indítványozta, hogy 2013. évben a belső 

ellenőrzési feladatokat továbbra is a Szumma Pont Bt lássa el. Kérte a képviselőket mondják el véleményüket. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az Nagypáli község polgármester a napirend tárgyalását lezárta és 

megállapította, hogy a Nagypáli Község Önkormányzat képviselő-testülete határozatképes, majd szavazásra 

bocsátotta Nagypáli Község Önkormányzat 2013. évi belsőellenőrzési tervét. 

Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal a napirend tárgyában 

következő határozatot hozta:  
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Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

62/2012(XI.9.) számú határozata 

Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési 

tervét az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően változtatás nélkül e l f o g a d j a  és a 

2013.évi belső ellenőrzési feladatok ellátásával a Szumma Pont Bt-t bízza meg. 

 Kispáli Község Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása 

Előadó: Frankovics András Kispáli község polgármestere 
Frankovics András: Ismertette a napirend tárgyában készült írásos anyagot. Indítványozta, hogy 2013. évben a 

belső ellenőrzési feladatokat továbbra is a Szumma Pont Bt lássa el. Kérte a képviselőket mondják el 

véleményüket. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az Kispáli község polgármester a napirend tárgyalását lezárta és 

megállapította, hogy a Kispáli Község Önkormányzat képviselő-testülete határozatképes, majd szavazásra 

bocsátotta Kispáli Község Önkormányzat 2013. évi belsőellenőrzési tervét. 

Kispáli Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal a napirend tárgyában következő 

határozatot hozta:  

Kispáli Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

37/2012(XI.9.) számú határozata 

Kispáli Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési 

tervét az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően változtatás nélkül e l f o g a d j a  és a 

2013.évi belső ellenőrzési feladatok ellátásával a Szumma Pont Bt-t bízza meg. 

 Zalaegerszegi Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása. 

Előadó: Köcse Tibor Nagypáli község polgármestere 

Köcse Tibor Nagypáli község polgármestere: Ismertette a napirend tárgyában készült írásos anyagot. 

Indítványozta a Zalaegerszegi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 

előterjesztés alapján. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az Nagypáli község polgármester a napirend tárgyalását lezárta és 

megállapította, hogy a Nagypáli Község Önkormányzat képviselő-testülete határozatképes, majd szavazásra 

bocsátotta az elhangzott indítványt. 

Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal a napirend tárgyában 

következő határozatot hozta:  

Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

63/2012(XI.9.) számú határozata 

Nagypáli község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az írásos előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően módosítás nélkül elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről értesítse a Zalaegerszeg és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulást. 

 Határidő: azonnal. 

 Felelős:  Köcse Tibor polgármester 

 Zalaegerszegi Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása. 

Előadó: Frankovics András Kispáli község polgármestere 

Frankovics András Kispáli község polgármestere: Ismertette a napirend tárgyában készült írásos anyagot. 

Indítványozta a Zalaegerszegi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 

előterjesztés alapján. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az Kispáli község polgármester a napirend tárgyalását lezárta és 

megállapította, hogy a Kispáli Község Önkormányzat képviselő-testülete határozatképes, majd szavazásra 

bocsátotta az elhangzott indítványt. 

Kispáli Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal a napirend tárgyában következő 

határozatot hozta:  
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Kispáli Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

38/2012(XI.9.) számú határozata 

Kispáli község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az írásos előterjesztésben foglaltaknak 

megfelelően módosítás nélkül elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről értesítse a Zalaegerszeg és Térsége 

Többcélú Kistérségi Társulást. 

 Határidő: azonnal. 

 Felelős:  Frankovics András polgármester 

 Pályázati lehetőségek ismertetése 

Előadó: Köcse Tibor Nagypáli község polgármestere 

Köcse Tibor Nagypáli község polgármestere: Ismertette a kazánfejlesztési pályázati lehetőséget. Nagyon gyors 

lesz a pályázat elbírálása. Véleménye szerint sokkal jobb esélyek lennének, ha együtt nyújtanának be erre a 

lehetőségre pályázatot. Hamarosan megnyitják a KEOP pályázati kiírások között közvilágítás korszerűsítésére a 

lehetőséget. Már folyamatban van egy pályázat kidolgozása, ennek fontosságára hívta fel a figyelmet. A pályázat 

intenzitása 85 %-os. Indítványozta, hogy pl. a falugondnok szabadsága alatti helyettesítés kérdésében is 

működjenek együtt.  

Az ülést levezető polgármester megkérdezte a képviselőket, hogy van-e közérdeket érintő kérdésük, vagy 

bejelentésük. További kérdés, bejelentés nem érkezett, az ülést levezető polgármester megköszönte a 

megjelenést és az ülést 19,45 órakor bezárta. 

K.m.f. 

 Balaton Józsefné Farkas Tiborné Frankovics András 

 Alsónemesapáti község Gősfa község Kispáli község 

 polgármestere polgármestere polgármestere 

 Köcse Tibor Gáspár Zoltánné  Deák István György 

 Nagypáli község Nemesapáti község Pethőhenye község 

 polgármestere polgármestere polgármestere 

Mazzag Géza 

Vasboldogasszony község 

polgármestere 

 Simon Margit  Szita Gabriella 

Alsónemesapáti-Nemesapáti  Nagypáli-Kispáli-Pethőhenye 

  Községek Körjegyzője  Községek Körjegyzője 

Csiszár Éva 

Alsónemesapáti Község Önkormányzatának 

Jegyzőkönyv hitelesítője 


