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JEGYZŐKÖNYV
amely készült Alsónemesapáti, Nemesapáti községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek
2012. február 15. 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:
Frigyné Böröndy Rita védőnő,
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 Alsónemesapáti
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 2012. évi költségvetéséről
Előadó:
Balaton Józsefné polgármester
2. Előterjesztés a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetéséről
Előadó:
Szabó Katalin igazgató
Balaton Józsefné polgármester
3. Előterjesztés Alsónemesapáti-Nemesapáti Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetéséről
Előadó:
Simon Margit körjegyző

4. Előterjesztés Alsónemesapáti-Nemesapáti Községek Körjegyzősége 2012. évi kiemelt
céljairól
Előadó:
Simon Margit körjegyző
5. 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 2012. évi költségvetéséről
Előadó:
Balaton Józsefné polgármester
Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy Kisbucsa Képviselő-testülete elfogadta a
költségvetést.
Gáspár Zoltánné polgármester: Elfogadhatónak tartom a költségvetést.
Frigyné Böröndy Rita védőnő: A számok magukért beszélnek. Kérésem lenne, hogy a
Védőnői Szolgálathoz kapcsolódóan hivatali telefont vásároljanak az önkormányzatok. Saját
telefont használok. Személyes okok miatt is kérem, ugyanis lehetetlen időpontokban is
zavarnak. A flottás telefon számottevő kiadással nem járna. A kismamák is elvárják, hogy
bejelentkezzem előre.
Gáspár Zoltánné polgármester: Telefonhoz térítést kapott vagy saját költségén telefonált?
Kisértékű tárgyi eszköz mit takar?
Frigyné Böröndy Rita védőnő: Nem kaptam költségtérítést. A kisértékű tárgyi eszköz a
vérnyomásmérő, mandzsetta, amit kötelező eszközként előírnak.
Gáspár Zoltánné polgármester: Nemadatátviteli díj mit jelent?
Simon Margit körjegyző: Internet-előfizetés, telefonköltség védőnői szolgálatra eső része.
Krápicz Lászlóné képviselő: Vegyünk telefont a védőnői szolgálatnak.
Balaton Józsefné polgármester: étkezési utalvány vásárlása nem szerepel a költségvetésben. A
lehetőséget véglegesen ne vessük el.
Csiszár Éva képviselő: Ha a bevételi oldalát látom, akkor nincs akadálya.
Simon Margit körjegyző: TB finanszírozás nem lesz több.
Balaton Józsefné polgármester: Költségvetésbe tegyük be és majd meglátjuk félévkor, hogy
lesz-e forrás kifizetni.
Gáspár Zoltánné polgármester: Nemesapáti Önkormányzat sem tud többet átadni.

A Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetéséhez további észrevétel, javaslat nem volt, ezért
Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt el a telefonbeszerzés és a 2012. évi
költségvetés ügyében és a Képviselő-testületek Alsónemesapáti 5 igen, egyhangú, és
Nemesapáti 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
11/2012. (II.15.) Határozata
a Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetéséről
A határozat a melléklet részét képezi.

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
2/2012. (II.15.) Határozata
a Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetéséről
A határozat a melléklet részét képezi.
2. Előterjesztés a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetéséről
Előadó:
Szabó Katalin igazgató
Balaton Józsefné polgármester
Szabó Katalin iskolaigazgató: Utoljára ülök itt a költségvetés tárgyalásakor. 2013. 01.01-től
az iskolák állami kézbe kerülnek. De köznevelési szerződéssel visszaveheti az önkormányzat
a fenntartást. A pedagógiai program, egyéb szakmai dokumentumok elfogadása a
nevelőtestület hatásköre lesz. Óvodák továbbra is az önkormányzatnál maradnak. A két óvoda
helyzete érdekes lesz. Nem tudni, hogy egy állami és egy önkormányzati tulajdonú
intézményt hogyan lehet majd működtetni.
Az állam képviselője nevezi ki az iskolaigazgatókat. Az iskolák a településen maradnak és az
itt lakó gyerekek fognak ide járni. Eddig is ki kellett az állam által adott normatívát az
önkormányzatoknak egészíteni. A szakosellátáshoz kötik az intézmény fenntartását. Meg
fognak maradni az iskolák helyben, ha 8 szülő kéri, akkor kötelező alsó tagozatot fenntartani.
2013. szeptember 1-jétől emelkedik a pedagógusok óraszáma.
Dologi kiadás finanszírozása az önkormányzatok feladata lesz és az állam nem fog több
támogatást adni. Alsónemesapáti iskola épülete elég rossz állapotban van, itt együtt van az
óvodával. Spóroltunk az elmúlt évben is.
Minden pályázati támogatást kiutaltak számunkra.
A dologi kiadás irodaszert, naplókat, bizonyítványokat és közüzemi díjakat jelenti csak.
Túlóra nincs fizetve.
Nálunk 155.791,- Ft-ba kerül egy gyerek az önkormányzatoknak - ez nagyon alacsony - más
településekkel ellentétben (200 eFt). Plussz feladatokat vállalunk, több a normatíva. Kevesebb
a jubileumi jutalom idén, ugyanakkor a kistérségi normatíva magasabb a tavalyihoz
viszonyítva.
Tájékoztató jellegű az Erzsébet utalvány számítása.
Gáspár Zoltánné polgármester: az állam és nem az önkormányzat kötelező feladata iskolai
oktatás.
Csiszár Éva képviselő: Önkormányzati kötelező feladat az iskola fenntartása?

Simon Margit körjegyző: Nem kötelező fenntartani, hanem meg kell oldani az iskolai
oktatást, akár megállapodással is.
Gáspár Zoltánné polgármester: Elveszítenénk egy intézményt, a gyerekeket. Én iskolapárti
vagyok.
Szabó Katalin iskola igazgató: Tanév közben nem lehet átszervezi oktatási intézményt.
Oktatási feladat ellátása kötelező feladata az önkormányzatoknak. Ha 8 szülő kéri kötelező
lesz az alsó tagozat helyben a jövőben is.
Csiszár Éva képviselő: Honnan teremtjük elő a pénzt a fenntartáshoz? Ezt is megmondják?
Szabó Katalin iskolaigazgató: A költségvetést úgy tervezték, hogy a pedagógusok bérét az
állami fizeti. Az elvett feladatokkal pénzt is fognak elvenni. Óvodát kötelező lesz fenntartani
az önkormányzatnak.
Csiszár Éva képviselő. Segítsetek nekünk gondolkodni! Legutolsó az iskolát elengedni.
Iparűzési adó bevételünk függ a gazdasági helyzettől, megszorításoktól. Nem tudjuk, hogy
zárták a vállalkozók a 2012. évet. Honnan tudunk 10 mFt-ot elővenni, ha nem tudjuk hogyan
alakul az iparűzési adó bevételünk?
Szabó Katalin iskolaigazgató: ÖNHIKI-s pályázat benyújtható. A működési hiány a
legnagyobb intézménynél jelentkezik, ez az iskola-óvoda.
Gáspár Zoltánné polgármester: Az ÖNHIKI támogatás működési hiányhoz kötött, ráadásul az
oktatáshoz kapcsolódik.
Csiszár Éva képviselő: A következő évi költségvetési törvény előírja, hogy nem lehet hiányt
tervezni.
Gáspár Zoltánné polgármester: Mi még ebben az évben is forráshiánnyal számolunk és
pályázunk ÖNHIKI-re.
Kremznerné André Ildikó óvodavezető: A tények magukért beszélnek. Az óvoda részéről is
takarékoskodtunk mindennel, személyi juttatásoknál is sem volt túlóra. Az óvodai
csoportszoba már évek óta nem volt kifestve. Ezt szeretnénk a nyár folyamán megoldani.
2012. évben – aktív szülőkre számítva– 30 éves jubileumi ünnepséget szerveztünk augusztus
utolsó hetében. A költségvetésbe erre nem tervezünk pénzt, feladatunk a szponzorok
felkutatása, szülők társadalmi munkára is hajlandóak.
Gáspár Zoltánné polgármester: Szűkös az iskola-óvoda költségvetése. Félve fogadjuk el a
ránk eső részt, de elfogadjuk. Étkezési utalványt szeretnénk adni a dolgozóknak, de sajnos
nem tudunk. Kötelező az étkezést hátrányos helyzetű gyerekeknek biztosítani. Zalagast
hetente számláz, amit fizetni kell. Magas az ingyenes étkezésben résztvevő gyerekek száma.
Egy adag ebéd ára kb. 500 Ft, ami nagyrészt az önkormányzat költsége, éves szinten 5 millió
forint. (Csak néhány szülő fizet térítési díjat.) Épületeket is karban kell tartani, ami szintén az
önkormányzat költsége.
Krápicz Lászlóné képviselő: Nemesapátiban minden fel van újítva. Nálunk nincs.

Gáspár Zoltánné polgármester: Tornateremmel komoly gondok vannak. A tető beázik, a fűtés
korszerűtlen
Csiszár Éva képviselő. Mennyire tudja tartani Nemesapáti Önkormányzat a 10 mFt
időarányos átadását?
Czigány Imréné gazd. ea: Nem tudja tartani Nemesapáti.
Gáspár Zoltánné polgármester: A bevételektől függ. Ha az Összefogás Csatornamű
Társulattól hozzájutunk a várt többmilliós összeghez, azt rögtön egyben átadjuk a hátralék
rendezésére.
Az iskola költségvetése nem rajtunk múlik. Jogszabály írja elő, hogy hány pedagógust kell
alkalmazni, az pedig ennyibe kerül. Fele részben van gyerekünk. Nem tudok olyat megígérni,
amit nem tudok teljesíteni. Földterületek értékesítéséből számítunk még bevételre.
Csiszár Éva képviselő: A számlákat a gesztornak ki kell fizetnie.
Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: A mostani rendszerben nincs garancia arra, hogy
mennyi az ÖNHIKI támogatás?
Simon Margit körjegyző: Nincs.
Szabó Katalin iskolaigazgató: 54 millió Ft állami támogatás jön. Az év kétharmadát az állam
lefinanszírozza.
Csiszár Éva képviselő: Mennyi Alsónemesapáti Önkormányzat átlagos folyószámlahitele?
Simon Margit körjegyző: 3,5- 4,5 millió forint. A tavalyi éves átlag 7-8 millió Ft volt.
Balaton Józsefné polgármester: Egyre szegényebbek a családok is. Lehet, hogy nekünk még 3
évig iskolát kell fenntartanunk. A falut képviselve fel kell vállalni, hogy Nemesapátival
működtessük az iskolát. Óvoda továbbra is önkormányzati feladat marad. Azt kell eldönteni,
hogy külön vagy társulva működtessük az óvodát. A családok igényeit is fel kell mérni.
A költségvetést el kell fogadni. Kiegészítő támogatásra az igényt Alsónemesapátinál is be kell
nyújtani. Ha Nemesapáti átadja az Összefogás Társulás által visszautalt összeget, akkor a
folyószámlahitelünk is szinte megszűnik.
Szabó Katalin iskolaigazgató: Költségtakarékosságra törekszik az intézmény. A Prémium
évek programban résztvevő májusig van állományban, az ő bér+járulékait visszaigényeljük.
Meg kell oldani dajka foglalkoztatását.
Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: Meddig bővíthető az önkormányzati hitelkeret?
Csiszár Éva képviselő: Nem bővíteni, hanem szűkíteni kell.
Gáspár Zoltánné polgármester: Mikor jutnak az önkormányzatok ehhez a pénzhez?
Simon Margit körjegyző: Az Összefogás CST. vezető szervének el kell fogadnia a pénzügyi
elszámolást, azt követően utalható ki az összeg.

Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda
2012. évi költségvetéséről és a Képviselő-testületek Alsónemesapáti 5 igen, egyhangú és
Nemesapáti 5 igen, egyhangú szavazattal meghozták alábbi határozataikat:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
12/2012. (II.15.) Határozata
a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetéséről
A határozat a melléklet részét képezi.
Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
3/2012. (II.15.) Határozata
a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetéséről
A határozat a melléklet részét képezi.
Balaton Józsefné polgármester: Közfoglalkoztatással tudunk segíteni az intézményi technikai
feladatok ellátásában.
Simon Margit körjegyző: A gyermekvédelmi kedvezményesek ingyenes étkezésre jogosultak,
aki térítési díjat fizet, az sem a teljes bekerülési költséget, csak a nettó nyersanyagárat fizeti
meg. Az iskolatej program miatt – utólag visszaigényelhető a tej ára - 90 Ft/nap díjat nem
kellett eddig emelni. Az intézményvezető szerint 10 Ft-tal meg kellene emelni.
A vendégétkezések díját hozzá kell igazítani a Zalagast Kft. eladási árához (490,-Ft).
Fehérné Simon Piroska képviselő: Iskolatejre óvodák is pályázhatnak?
Simon Margit körjegyző: 100%-os támogatás csak az iskolának jár.
Gáspár Zoltánné polgármester: A szülők jelezzék a hiányzást, még akkor is, ha a gyerekek
ingyen étkeznek. Tájékoztassuk a szülőket, hogy mennyibe kerül a gyerekek étkeztetése az
önkormányzatnak évente.
3. Előterjesztés Alsónemesapáti-Nemesapáti Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetéséről
Előadó:
Simon Margit körjegyző
Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy az előző évihez képest 2 millió forinttal
alacsonyabb a főösszeg.
Czigány Imréné: 2011-re átadandó összegben hátralék van 1.994 eFt. 2012-re 6.385 ezer Ft
Nemesapáti átadandó összeggel számolunk.
Kérdés, észrevétel nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont
tárgyában és a Képviselő-testületek Alsónemesapáti 5 igen, egyhangú és Nemesapáti 5 igen,
egyhangú
szavazattal
meghozták
alábbi
határozataikat:

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
13/2012. (II.15.) Határozata
Alsónemesapáti-Nemesapáti Községek Körjegyzősége 2012. évi
költségvetéséről
A határozat a melléklet részét képezi.
Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
4/2012. (II.15.) Határozata
Alsónemesapáti-Nemesapáti Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetéséről
A határozat a melléklet részét képezi.
4. Előterjesztés Alsónemesapáti-Nemesapáti Községek Körjegyzősége 2012. évi kiemelt
céljairól
Előadó:
Simon Margit körjegyző
Balaton Józsefné polgármester: 2012. teljesítmény követelmény meghatározása a Képviselőtestületek feladata.
Kérdés, észrevétel nem volt az előterjesztéshez, ezért a polgármester szavazást rendelt el a
napirendi pont tárgyában és a Képviselő-testületek Alsónemesapáti 5 igen, egyhangú és
Nemesapáti 5 igen, egyhangú szavazattal meghozták alábbi határozataikat:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
14/2012. (II.15.) Határozata
Alsónemesapáti-Nemesapáti Községek Körjegyzősége 2012. évi kiemelt céljairól
Alsónemesapáti-Nemesapáti Községek Körjegyzősége részére a Képviselő-testület 2012. évre
az alábbi kiemelt célokat (a felsorolás nem jelent fontossági sorrendet!) határozza meg:
1.) Számviteli szabályzatok felülvizsgálata a módosított számviteli szabályoknak
megfelelően
2.) Aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálata és a közfoglalkoztatás
végrehajtási feladatai
3.) Adók és adók módjára behajtandó köztartozások (különösen: az önkormányzatokat
megillető érdekeltségi hozzájárulás-hátralékok) végrehajtása
4.) Az elnyert pályázati támogatások pénzügyi elszámolásainak határidőre történő
benyújtása, támogatás-lehívás, illetőleg az abban való közreműködés
Határidő:

2012. május 31. az egyes köztisztviselői teljesítménykövetelmények
meghatározására

Felelős:

Simon Margit körjegyző a köztisztviselők vonatkozásában
Balaton Józsefné polgármester a körjegyző vonatkozásában

Nemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2012. (II.15.) Határozata
Alsónemesapáti-Nemesapáti Községek Körjegyzősége 2012. évi kiemelt céljairól
Alsónemesapáti-Nemesapáti Községek Körjegyzősége részére a Képviselő-testület 2012. évre
az alábbi kiemelt célokat (a felsorolás nem jelent fontossági sorrendet!) határozza meg:
1.) Számviteli szabályzatok felülvizsgálata a módosított számviteli szabályoknak
megfelelően
2.) Aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálata és a közfoglalkoztatás
végrehajtási feladatai
3.) Adók és adók módjára behajtandó köztartozások (különösen: az önkormányzatokat
megillető érdekeltségi hozzájárulás-hátralékok) végrehajtása
4.) Az elnyert pályázati támogatások pénzügyi elszámolásainak határidőre történő
benyújtása, támogatás-lehívás, illetőleg az abban való közreműködés

Határidő:

2012. május 31. az egyes köztisztviselői teljesítménykövetelmények
meghatározására

Felelős:

Simon Margit körjegyző a köztisztviselők vonatkozásában

5. Egyebek
Előadó:
Balaton Józsefné polgármester
Gáspár Zoltánné polgármester
Simon Margit körjegyző tájékoztatást adott a soron következő határidős feladatokról.
Balaton Józsefné polgármester javasolta, hogy közös hivatal létrehozása ügyében folytassanak
tárgyalást Kisbucsa, Nemeshetés és Alibánfa Önkormányzataival.
Gáspár Zoltánné polgármester javasolta, hogy az önkormányzati képviselők, jegyzők
jelenlétében tartsanak egyeztető tárgyalást a kérdésben.
Egyéb közérdekű észrevétel, javaslat nem volt, ezért a polgármester az együttes ülést 20.20
órakor bezárta.
K. m. f.
Balaton Józsefné
polgármester

Gáspár Zoltánné
polgármester

Simon Margit
körjegyző

Csiszár Éva
jegyzőkönyvhitelesítő

