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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Alsónemesapáti, Nemesapáti  községek Önkormányzati Képviselő-

testületeinek 2012. április 27. napján 18.00 órakor, az Alsónemesapáti Kultúrház 

tanácstermében megtartott nyilvános együttes testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:   

Az Alsónemesapáti Önkormányzat részéről:  

Balaton Józsefné  polgármester 

  Mikulásikné Szeghy Márta alpolgármester 

  Csiszár Éva képviselő 

  Krápicz Lászlóné képviselő 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő 

 

Nemesapáti Önkormányzat részéről: 

Gáspár Zoltánné polgármester 

Fábián Zoltán alpolgármester 

Benkő Jánosné képviselő  

Deák Attila képviselő 

Fehérné Simon Piroska képviselő 

    

Állandó tanácskozási joggal a testületi ülésekre meghívott: Simon Margit körjegyző,  

Az ülést vezette: Balaton Józsefné polgármester 

Az ülésen a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, állampolgár nem jelent meg. 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

Szabó Katalin igazgató, 

Fehér Attila igazgatóhelyettes 

Kremznerné André Ildikó óvodavezető 

 

Balaton Józsefné  polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy az 

együttes testületi ülés mindkét testület vonatkozásában  határozatképes, az Alsónemes-

apáti megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő, a Nemesapáti megválasztott 5 

képviselőből  5  képviselő jelen van.   

 

A polgármester javasolta, hogy a napirendi pontokat a kiküldött meghívóban szereplők 

szerint fogadják el.  

 

1. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2011. évi beszámolójáról  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

2. Előterjesztés a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda 2011. évi beszámolójáról  

Előadó:  Szabó Katalin igazgató 

Balaton Józsefné polgármester 

 

3. Előterjesztés Alsónemesapáti-Nemesapáti Községek Körjegyzősége 2011. évi 

beszámolójáról  

Előadó:  Simon Margit körjegyző 

 



 

4. Egyebek 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

  Gáspár Zoltánné polgármester 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag megválasztotta 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek Csiszár Éva képviselőt.  

 

1. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2011. évi beszámolójáról  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester: 2011-ben Alsónemesapáti önkormányzat működési 

hozzájárulásával volt biztosított a működés. Kisbucsa és Nemesapáti 2011. évben az előző évi 

működési hozzájárulást adta át, 2011-re nem utalt.  

Így mindkét önkormányzattól működési hozzájárulást várunk 2011. évre vonatkozóan. 

 

Simon Margit körjegyző: TB finanszírozás csökkent, gyereklétszám is.  

 

A Védőnői Szolgálat 2011. évi beszámolójához észrevétel, javaslat nem volt, ezért Balaton 

Józsefné polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában és a Képviselő-

testületek Alsónemesapáti 5 igen, egyhangú, és Nemesapáti 5 igen, egyhangú szavazattal az 

alábbi határozatokat hozták: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

33/2012. (IV.27.) Határozata 

a Védőnői Szolgálat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról 

 

 

A határozat a melléklet részét képezi. 

 

 

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

17/2012. (IV.27.) Határozata 

a Védőnői Szolgálat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról 

 

 

A határozat a melléklet részét képezi. 

 

 

2. Előterjesztés a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda 2011. évi beszámolójáról  

Előadó:  Szabó Katalin igazgató 

Balaton Józsefné polgármester 

 

 

Szabó Katalin igazgató elmondta, hogy az elmúlt évben is takarékos gazdálkodás történt az 

iskolában. Tudatában van annak, hogy a pénzmaradványt az önkormányzatok elvonják. Nem 

tudjuk mi lesz az iskola sorsa a jövő évben. IPR-támogatás kötelezettségvállalással jár, 

szombathelyi főiskolától 100.000 Ft-ot pedig pedagógusképzésre kell fordítani. 

 

Simon Margit körjegyző: Alsónemesapáti Pénzügyi Bizottsági ülésen kért módosításokat az 

előterjesztésen átvezették. Ekkor derült ki, hogy a prémiumévek programban igényelt 



 

támogatás a bevételek közül kimaradt. Ez csökkenést eredményez az önkormányzatok által 

finanszírozandó összegben, így a hátralékban is.  

 

Szabó Katalin igazgató pályázatokról adott tájékoztatást. A TÁMOP-3.1.7. referencia 

intézményi pályázat minden tagintézményre vonatkozott. Képzéseken kellett résztvenni.  

Nemesapáti óvoda új fénymásolót kapott, az Alsónemesapáti óvoda projektort, számítógépet. 

 

A pénzügyi elszámolással kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.  

 

Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt el a Csertán Sándor Általános Iskola és 

Óvoda 2011. évi beszámolójának elfogadásának tárgyában és a Képviselő-testületek és a 

Képviselő-testületek Alsónemesapáti 5 igen, egyhangú, és Nemesapáti 5 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

34/2012. (IV.27.) Határozata 

A Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról 

 

 

A határozat a melléklet részét képezi. 

 

 

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

18/2012. (IV.27.) Határozata 

A Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról 

 

 

A határozat a melléklet részét képezi. 

 

Szabó Katalin igazgató: Az Apáti Iskoláért Alapítvány TÁMOP-os pályázatot nyert.  Idén 

kezdődik a megvalósítása. Baba-mama-papa-tanya: kisgyermekes anyukáknak 

foglalkozásokat biztosít, melynek mentora a védőnő. Prevenciós mentor, a kortárs csoport 

vezetője Major Zsolt. Mentálhigiénés Pesti Tímea pszichológus, munkaerőpiaci és 

pályaorientációs mentor Rubi János. Az információs pontban Balaton József lesz 

foglalkoztatva 4 órában. 

15 hónapig tart a pályázat és 10 rendezvény lesz benne.  

Kérte a képviselőket, hogy kapcsolódjanak be a pályázatba. A pályázat azért volt sikeres, mert 

a Tanoda program révén tudta teljesíteni az alapítvány a pénzügyi elvárásokat. 

 

 

3. Előterjesztés Alsónemesapáti-Nemesapáti Községek Körjegyzősége 2011. évi 

beszámolójáról  

Előadó:  Simon Margit körjegyző 

 

Simon Margit körjegyző: 6 fő személyi állománnyal dolgozott a Körjegyzőség, december 31-

én 5 álláshely volt betöltött. A költségvetésben bevételi és kiadási oldalon egyaránt szerepel 

népszámlálás lebonyolítása. 

 

 



 

Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt el a Körjegyzőség 2011. évi 

beszámolójának elfogadásának tárgyában és a Képviselő-testületek és a Képviselő-testületek 

Alsónemesapáti 5 igen, egyhangú, és Nemesapáti 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatokat hozták: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

35/2012. (IV.27.) Határozata 

Alsónemesapáti-Nemesapáti községek Körjegyzőségének 

2011. évi költségvetésének zárszámadásáról 

 

 

A határozat a melléklet részét képezi. 

 

 

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

19/2012. (IV.27.) Határozata 

Alsónemesapáti-Nemesapáti községek Körjegyzőségének 

2011. évi költségvetésének zárszámadásáról 

 

 

A határozat a melléklet részét képezi. 

 

 

4. Egyebek 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

  Gáspár Zoltánné polgármester 

 

 

Balaton Józsefné polgármester tájékoztatást adott Nagypáli polgármestere és jegyzője 

megkereséséről, ismertette a szóbeli ajánlat lényegét. A kormány is hamar hoz különböző 

döntéseket, bizonytalanok vagyunk.  

 

Gáspár Zoltánné polgármester: Nagypáli vezetése célratörőnek tűnt, ők tényleg akarnak 

bennünket társnak, közös hivatalt hoznának velünk létre. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Közigazgatási terület szerint csatlakozhatunk oda?  

 

Gáspár Zoltánné polgármester: Igen, hisz Pethőhenye szomszédai vagyunk. Kisbucsa és 

Nemeshetés önkormányzata nem nyilatkozott. Valószínű, hogy elmennek Búcsúszentlászlói 

Körjegyzőség felé. Alibánfa sem válik el a Zalaszentiváni Körjegyzőségtől.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: A falubeliek sem szeretnék, hogy Zalaszentiváni hivatalhoz 

csatlakozunk, inkább Zalaegerszeg felé.  

 

Balaton Józsefné polgármester: Mivel jár, ha Zalaegerszeggel létesül közös hivatal? 

 

Simon Margit körjegyző: Szűkebbek a képviselő-testület jogosítványai. Szerencsésebb, ha a 

kistelepülések egyeznek meg. 2013. január 1-jétől létrehozandó új közös hivatal 

vonatkozásában a hatályos Ötv. szerint június 30.-áig döntést kell hozni. Széll Kálmán terv 



 

2.0 is kedvezőtlen az önkormányzatok számára. A feladatok jelentősen nem változnak meg, 

az ügyintéző a kormányhivatal alkalmazottja lesz. A kivárás pedig nem szerencsés. Jó lenne, 

ha tudnánk az irányt. 

 

Balaton Józsefné polgármester: A jegyzők mernek-e vállalást tenni, hogy mit vállalnak be. 

Két hivatal van külön, de valahol eggyé kell tenni. A járások és feladataik is befolyásolják 

majd a hivatal munkáját. 

 

Deák Attila képviselő: szándéknyilatkozatot tehetünk-e? 

 

Balaton Józsefné polgármester: Ezt szeretnénk Nagypálival. 

 

Csiszár Éva képviselő: Nemeshetésről biztosan tudom, hogy elkötelezte magát 

Búcsúszentlászló felé.  

 

Balaton Józsefné polgármester: A jegyzőjükhöz is ragaszkodnak. Nem döntünk, de lehet 

nyilatkozni. 

 

Fehérné Simon Piroska képviselő: Ha el akarjuk kerülni, hogy Zalaszentiváni hivatalhoz 

csatoljanak bennünket, ez lenne a megoldás. 

 

Gáspár Zoltánné polgármester: Kiskutas és Nagykutas elkötelezte magát Zalaszentiván felé. 

Nagypáli inkább az apátiakkal szeretne társulni. Sokat dolgoztunk együtt, ismerjük egymást.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: június 30-ig döntést kell hoznunk? 

 

Simon Margit körjegyző: igen. 

 

Gáspár Zoltánné polgármester: 5 képviselő-testület együtt üljön össze. 

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: Hívjuk el őket és beszéljük meg, vagy menjünk el mi 

hozzájuk. 

 

Csiszár Éva képviselő: Első körben a polgármesterek, jegyzők üljenek össze. 

 

Balaton Józsefné polgármester: Az első tárgyalás megvolt. Minket jobb tárgyalópartnernek 

tartanak. Addig ők nem mennek a másik irányba, míg tőlünk nem kapnak nyilatkozatot. 

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: Kérjünk tőlük időpontot. 

 

Balaton Józsefné polgármester: Komolyan szeretnénk tárgyalni. Kezdeményezzük az együttes 

ülés Nagypáli, Kispáli és Pethőhenye önkormányzataival 2012. május 18. péntekre.  

 

Dr. Szeghy Márta alpolgármester: Ha megosztják a feladatokat, akkor csak technikai kérdés, 

hogy ki ír alá? 

 

Simon Margit körjegyző: A hatáskör gyakorlása átruházható, de a felelősség nem. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Ha megvonják a 96 milliárdot az önkormányzatoktól, akkor nem 

maradhat ennyi dolgozó sem, mert nem lesz miből finanszírozni.  



 

 

Egyéb közérdekű észrevétel, javaslat nem volt, ezért a polgármester az együttes ülést 19.15 

órakor bezárta. 

K. m. f. 

 

 

 

 Balaton Józsefné        Gáspár Zoltánné  

   polgármester          polgármester 

 

 

 

 

 Simon Margit        Csiszár Éva 

   körjegyző       jegyzőkönyvhitelesítő 


