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J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 27.
napján az együttes testületi ülést követően megtartott 19.00 órakor megtartott nyilvános testületi
üléséről.
Jelen vannak: Balaton Józsefné polgármester
Mikulásikné Szeghy Márta alpolgármester
Csiszár Éva képviselő
Krápicz Lászlóné képviselő
Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő
Állandó tanácskozási joggal a testületi ülésekre meghívott: Simon Margit körjegyző, Szabó Katalin
igazgató és Kremznerné André Ildikó óvodai intézményegység vezető
Az ülést vezette: Balaton Józsefné polgármester
Az ülésen a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, állampolgár nem jelent meg.
Balaton Józsefné polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen van.
Ismertette az ülés napirendi pontjait, és javaslatot tett a meghívó 1. és 3. napirendi pontja
felcserélésére, melyet a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadott:
1. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
2. Egyebek
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
Simon Margit körjegyző
3. Önkormányzati hatósági ügyek
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
A határozathozatal után a testület rátért az 1. napirendi pont tárgyalására.
1. Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
Balaton Józsefné polgármester az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött.
Csiszár Éva képviselő megállapította, hogy a mérlegben több a rövid lejáratú kötelezettség, mint
rövid lejáratú kötelezettség.
Simon Margit körjegyző: A rövid lejáratú követelés nem tartalmazza Nemesapáti finanszírozási
hátralékát, mert a pénzügyi elszámolás csak a beszámoló keretében történt meg.
Csiszár Éva képviselő: Knauf Kft-nek lesz-e iparűzési adó túlfizetése?
Simon Margit körjegyző a gazdasági vezető tájékoztatása szerint nem várható.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el a zárszámadási rendelet

tárgyában és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
11/2012.(IV.28.) rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról
Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.
2. Egyebek
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
Simon Margit körjegyző
Simon Margit körjegyző tájékoztatta a képviselőket az z államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
(Ávr.), a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.)
alapján az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez – kivéve néhány esetet kormányzati hozzájárulás szükséges.
Kérdés észrevétel nem volt. A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
36/2012.(IV.27.) határozata
adósságot keletkeztető ügyletekről
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete megállapítja, hogy 2012. évben az
Önkormányzatnak csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
10.§ (2) bekezdése alá tartozó adósságot keletkeztető ügyletei vannak.
Így a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:
a.) Az EMVA támogatás megelőlegező hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől
b.) Likvid hitel felvétele (folyószámla hitel)
Az Önkormányzatnak fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylete nincsen.
A 2012. évi költségvetési rendelet nem tartalmaz olyan folyamatban lévő és áthúzódó fejlesztési
támogatással megvalósuló projekteket, amelyek önrészéhez önkormányzati saját forrás biztosítására
fejlesztési hitel igénybevételével kell számolni.
Ezért az önkormányzatnak saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a 2012. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét
meghatároznia nem kell.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások
alakulását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Balaton Józsefné polgármester

Simon Margit körjegyző a belső ellenőri beszámolót az Ötv. szerint a polgármester a zárszámadási
rendelettervezettel egyidejűleg a Képviselő-testület elé terjeszti.
A polgármester nem egészítette ki szóban az előterjesztést, kérdés észrevétel sem volt. A Képviselőtestület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
37/2012.(IV.27.) határozata
Alsónemesapáti község Önkormányzata 2011. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés
jóváhagyásáról
Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete belső ellenőrzési feladatokat ellátó Hont Bt. által készített Alsónemesapáti község Önkormányzata 2011. évi belső ellenőri éves
összefoglaló jelentését az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről a Hont Bt-t tájékoztassa.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: körjegyző

Simon Margit körjegyző tájékoztatta a képviselőket az új szabálysértési törvényről.
Elmondta, hogy az önkormányzati rendeletben szabályozott szabálysértési tényállásokat hatályon
kívül kell helyezni.
Kérdés észrevétel sem volt. A polgármester szavazást rendelt el a szabálysértési tényállásokat
tartalmazó rendeletek egyes szakaszainak hatályon kívül helyezéséről és a Képviselő-testület 5 igen,
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
12/2012.(V.02.) rendelete
szabálysértési tényállásokat tartalmazó önkormányzati rendeletek egyes rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről
Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.
Simon Margit körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj rendeletet hatályon kívül kell helyezni, tartalmát szabályzatként határozattal
kell elfogadni.
Kérdés észrevétel sem volt. A polgármester szavazást rendelt el a Bursa Hungarica rendelet
hatályon kívül helyezéséről és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet

alkotta:

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
13/2012.(V.02.) rendelete
Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjról szóló 14/2000.(XII.04.) rendelet hatályon
kívül helyezéséről
Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.
Ezt követően szavazást rendelt el a Bursa Hungarica Szabályzat ügyében és a Képviselő-testület 5
igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
38/2012.(IV.27.) határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzatról
Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj Szabályzatot az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja.

Balaton Józsefné polgármester tájékoztatást adott a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás társulási megállapodása módosítása indokairól, szükségességéről.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazást rendelt el a társulási megállapodás
módosítása ügyében és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
39/2012.(IV.27.) határozata
a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodása módosításáról
Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Társulás Tanácsa által 2012. április 25-ln elfogadott Társulási megállapodás alábbi
módosítását jóváhagyja.
A Társulási Megállapodás az alábbi pontokban módosul:
valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvényben, továbbá a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 10/G. §-ában és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 62. § (3)-(4) bekezdésében, 65. § (5)-(6) bekezdésében, 74/B.
§-ában, 75-77. §-ában, 87-88. §-ában
helyett
valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
2.1 pontban: „A zalaegerszegi kistérségben a Társulás átalakulásáig a területfejlesztési feladatokat a
Zalaegerszeg és térsége Kistérségi Fejlesztési Tanács látta el.” „A területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény 10/G. § (1) bekezdése alapján a kistérségi fejlesztési tanács feladatait a
többcélú kistérségi társulás látja el.
A TÁRSULÁS ÉS A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK
ELKÜLÖNÍTÉSÉRŐL A TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
RENDELKEZIK.” RÉSZ KIKERÜL A MEGÁLLAPODÁSBÓL

„2.1.1. A TÁRSULÁSI TANÁCS A KISTÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI FELADATOK
TEKINTETÉBEN KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCSKÉNT JÁR EL.„ KIKERÜL A
MEGÁLLAPODÁSBÓL
2.1.5. „A MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCCSAL ÉS A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI
TANÁCCSAL,” KIKERÜL A MEGÁLLAPODÁSBÓL
„2.1.13.FOLYAMATOS KAPCSOLATOT TART A MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS
MUNKASZERVEZETÉVEL,
A
REGIONÁLIS
FEJLESZTÉSI
ÜGYNÖKSÉGGEL,
AZ
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ÖNKORMÁNYZATI- ÉS TÉRSÉG
KOORDINÁTORAIVAL, A KISTÉRSÉGBEN MŰKÖDŐ KÖZIGAZGATÁSI SZERVEKKEL,
INTÉZMÉNYEKKEL A FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLETEK ÉS A BEVONHATÓ HELYI FORRÁSOK
FELTÁRÁSA ÉRDEKÉBEN.” KIKERÜL A MEGÁLLAPODÁSBÓL
„2.1.12.A Társulás a 2.1.2., 2.1.4., 2.1.6. pontokban meghatározott ügyekben egyhangúlag dönt.
Ennek hiányában a Társulási Tanács 30 napon belül megismételt ülésén minősített többséggel hozott
határozatával dönt” kikerül a Megállapodásból
V/1 „1.5.
A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi
fejlesztési tanácsként jár el.” kikerül a Megállapodásból
V/6 6.3.2 „A MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS MUNKASZERVEZETÉVEL, A
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGGEL,” KIKERÜL A MEGÁLLAPODÁSBÓL
VI/6 „6.6 A II. FEJEZETBEN MEGHATÁROZOTT FELADATOK KÖZÜL A 2.1.3., 2.1.5.

ÉS A 2.1.7. PONTOKBAN MEGHATÁROZOTT ÜGYEKBEN EGYHANGÚ DÖNTÉS
HIÁNYÁBAN, AMELYRŐL A TANÁCS 30 NAPON BELÜL MEGISMÉTELT ÜLÉSÉN
DÖNT” HELYETT „HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE”
VI/7 „A JELENLÉVŐ TAGOK EGYHANGÚLAG ELFOGADOTT HATÁROZATA
SZÜKSÉGES
A
JELEN
MEGÁLLAPODÁS
II.
FEJEZETÉBEN
MEGHATÁROZOTT
TERÜLETFEJLESZTÉSI FELADATOK KÖZÜL A 2.1.3., 2.1.5., ÉS 2.1.7. PONTOKBAN
MEGHATÁROZOTT ÜGYEKBEN.” HELYETT „HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE”
VI/10 „A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜLÉSEIRŐL KÜLÖN JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜL, MELYET TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE AZ ÜLÉST KÖVETŐ 8 NAPON BELÜL
MEGKÜLDI A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK.” KIKERÜL A MEGÁLLAPODÁSBÓL
VII 2.1.3 (szociális tagi hozzájárulás) a következőkkel egészül ki:
„ennek díja 0 Ft, azaz nulla forint.
Az egy ellátottra eső hozzájárulás összegét a Tanács évente külön határozatban állapítja meg. Amennyiben a
fenti 0 Ft-os díjtól eltérő mértékű tagi hozzájárulás kerül megállapításra, azt minden önkormányzat
képviselőtestületének jóvá kell hagynia.”
IX/3 „1992. ÉVI XXXVIII. TV. 64/B. § (2) BEKEZDÉSE HELYETT 2011. ÉVI CXCV. TV. 53.§
(2) BEKEZDÉSE
XII/4 „1990. ÉVI LXV. TÖRVÉNY” HELYETT 2011. ÉVI CLXXXIX TÖRVÉNY

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Többcélú Társulást határozati
kivonat megküldésével tájékoztassa, továbbá felhatalmazza a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Balaton Józsefné polgármester
Balaton Józsefné polgármester ismertette Pénzes József hulladékkezelési közszolgáltató díjemelési
javaslatát.

Kérdés, észrevétel nem volt. A polgármester szavazást rendelt el a díjemelés ügyében és a
Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
40/2012.(IV.27.) határozata
Pénzes József egyéni vállalkozóval kötött hulladékszállítási szerződés módosítása ügyében
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzes József egyéni vállalkozó 2012.
évre vonatkozó közszolgáltatási díjajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a hatályos közszolgáltatási szerződés mellékletében
szereplő díjakat 2012. május 1. napjától az árajánlatban foglaltak szerint módosítsák.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződés fentiek
szerinti módosítását aláírja.
A Képviselő-testület a ZALAISPA projekt keretében megfizetendő 2012. évi használati díj összegét
közvetlenül a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizeti meg.
Felelős:
Határidő:

Balaton Józsefné polgármester
közszolgáltatási szerződés módosítás tárgyában: 2012. május 31. egyebekben
folyamatos

Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a települési szilárd hulladék szállítására vonatkozó
rendelet elavult, ahelyett újat kell hozni, amelyben a szállítási gyakoriság megfelel a jogszabályi
előírásoknak.
Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy az Apáti Iskoláért Alapítvány 15 hónapra bérbe
venné információs pont céljára az ún. Tanoda épületét. Bérleti díjként 50.000,- Ft/hó összeget
tudnak fizetni az önkormányzatnak, mely magában foglalja a fűtés és világítás költségét is.
Kérdés, észrevétel nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el a bérleti díj ügyében és a
Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
41/2012.(IV.27.) határozata
„Tanoda” épület bérleti díjának meghatározásáról
Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő, Alsónemesapáti, Petőfi u. 3. szám alatti ún. Tanoda épületét 2012. május 1.
napjától 15 hónap időtartamra bérbe adja az Apáti Iskoláért Alapítvány részére.
A bérleti díj magában foglalja a fűtés és villamos energia költségét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Balaton Józsefné polgármester, Simon Margit körjegyző
Határidő: azonnali

Simon Margit körjegyző tájékoztatást adott a szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó
23/2012. (IV.18.) NEFMI rendeletben foglalt szabályokról.
Egy gyermek étkeztetése kb. 24.000,- Ft-ba kerül
A jogosultak száma meghaladja a 60 főt. 25%-ukra jár a támogatás, afölött annyi főre adható állami
támogatás, amennyit az önkormányzat önerőből kifizet. A szállítóra speciális szabályok
vonatkoznak.

A képviselők 4 fő étkeztetés-finanszírozásának felvállalását javasolták, így ugyanennyi pályázható
meg.
A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
42/2012.(IV.27.) határozata
szociális nyári gyermekétkeztetésről
Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Önkormányzat
saját forrása terhére 4 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szociális
nyári gyermekétkeztetését finanszírozza, egyben pályázatot nyújt be – a 23/2012. (IV.18.)NEFMI
rendeletalapján - további 4 fő gyermek támogatott étkeztetésére.
A Képviselő-testület vállalja gyermekfelügyelet biztosítását.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a pályázat elkészítésére, benyújtására.
Felelős: Simon Margit körjegyző
Határidő: azonnali
Krápicz Lászlóné képviselő: az Összefogás Csatornamű Társulat által kiutalt összeget ne
működésre fordítsuk. Különítsünk el belőle felújításra pl.: iskolai nyílászárók cseréje. Legalább 2
millió forintot fordítsunk az iskolaépületre.
Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: Van már árajánlatunk a nyílászárók cseréjére.
Krápicz Lászlóné képviselő tájékoztatást adott arról, hogy a Harangláb Egyesület pályázatot kíván
benyújtani gyógynövénykert kialakítására a játszótér mögötti területen. Nyertes pályázat esetén az
esetleges finanszírozási problémák megoldásában kéri a Képviselő-testület segítségét.
A Képviselő-testület az önkormányzati hatósági ügyekben zárt ülést tartott, melyről külön
jegyzőkönyv készült.

K. m. f.

Balaton Józsefné
polgármester

Simon Margit
körjegyző

Csiszár Éva
jegyzőkönyvhitelesítő

