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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 6. 

napján megtartott 18.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:  Balaton Józsefné  polgármester 

  Szeghy Márta alpolgármester 

  Csiszár Éva képviselő 

  Krápicz Lászlóné képviselő 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő 

    

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

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  

Az ülést vezette: Balaton Józsefné polgármester 

Az ülésen állampolgár nem jelent meg. 

 

Balaton Józsefné  polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-

testület ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen van. 

Ismertette az ülés napirendi pontjait, amely közül a 3. és 4. napirendi pontot felcserélve, az alábbiak 

szerint a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadott: 

 

1. Együttműködési megállapodás Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal  

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

2. Beszámoló a 2011. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről 

Előadó: Simon Margit körjegyző 

  

3. Egyebek 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

  Simon Margit körjegyző 

 

4. Önkormányzati hatósági ügyek  

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek egyhangúlag megválasztotta Krápicz Lászlóné 

képviselőt.  

 

A határozathozatal után a testület rátért az 1. napirendi pont tárgyalására. 

 

1. Együttműködési megállapodás Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal  

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy a tárgyi és egyéb feltételeket eddig is biztosította a 

települési önkormányzat, így többek között a helyiséghasználatot is.  

 

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el a 

napirendi pont tárgyában és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

 

 



Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

50/2012.(VI.06.) határozata 

Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás jóváhagyásáról  

 

Az elfogadott megállapodás a melléklet részét képezi. 

 

2. Beszámoló a 2011. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységről 

Előadó: Simon Margit körjegyző 

 

Kérdés észrevétel nem volt. A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

51/2012.(VI.06.) határozata 

a 2011. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi gyermekvédelmi 

tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti változatlan tartalommal elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a beszámolót a Zala Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala részére tájékoztatásul küldje meg.  

 

Felelős: Simon Margit körjegyző 

Határidő: 2012. június 20. 

 

3. Egyebek 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

  Simon Margit körjegyző 

 

Simon Margit körjegyző ismertette az adósságkezelési szolgáltatás bevezetésének jogszabályi 

feltételeit és a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény ezzel kapcsolatos megkeresését.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő véleménye szerint jobban jár az önkormányzat, ha ezt a lehetőséget 

bevezeti, mintha rendszeresen, saját forrásából ad pl.: átmeneti segélyt.  

 

Csiszár Éva képviselő szerint ismerni kellene a rendeletalkotáshoz az igénylői kört. Annak alapján 

kellene pl. a jövedelmi és lakásnagyság-feltételeket megszabni.  

 

Simon Margit körjegyző elmondta, hogy Tófejen kiegészítették a szociális rendeletet az 

adósságkezelési szolgáltatással. A szolgáltatókkal kötendő megállapodás tervezetét a TÁMASZ 

Alapszolgáltatási Intézmény kidolgozta, a Zalavíz Zrt-nek és az EON Áramszolgáltatónak 

megküldte. Így a gyakorlatban még nem működik ez az új típusú ellátás. 

 

Csiszár Éva képviselő: Ki lehetne indulni a tófeji szabályozásból, vagy a lakásfenntartási támogatás 

lakásnagyság feltételeiből. Foglalkozni kell a kérdéssel, úgy hogy információkat összeszedjük.  

 

Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy a Mindenki Ebédel programra ismét lehet pályázni 

önrész nélkül.  

 

Csiszár Éva képviselő javasolta, hogy 20 főre nyújtsanak be igénybejelentést.  

 

Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott 

pályázatoknak nincs eredménye, mint ahogy az óvodafelújításra beadott BM pályázatról sem.  



 

A képviselők megtekintették a honlap-tervezeteket és 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést 

hozták: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

52/2012.(VI.06.) határozata 

a települési honlapról  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

http://ana2.alsonemesapati.hu/ linken található honlapstruktúra továbbtervezését és tartalommal 

való feltöltését kéri a Zalaware Kft-től. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kivitelezőt tájékoztassa.  

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: 2012. június 10. 

 

Csiszár Éva képviselő a kóborló, tulajdonossal rendelkező ebekkel kapcsolatos eljárási 

lehetőségekről érdeklődött. 

 

Simon Margit körjegyző: A gyepmester – ha a telep kapacitása engedi – befogja a kóbor ebeket. A 

közterületen kóborló kutya gazdájával szemben szabálysértési eljárás indítható a 

Kormányhivatalnál.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő kérte a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenlévő elnökét, hogy 

próbáljon hatással lenni a Horgos u. 4. szám alatt lakókra, hogy ne égessenek veszélyes hulladékot.  

 

Csiszár Éva képviselő: Sok a faluban az ellátatlan személy, számukra kellene munkát szerezni pl. 

Zalaszentgróton a csigafeldolgozóban.  

 

Balaton Józsefné polgármester: Az Első Magyar-Dán Termelőiskolában háromféle képzés indul, 

amelyre lehet jelentkezni. A képzés ideje alatt keresetpótló juttatást kapnak, majd 6 hónapig 

foglalkoztatnák őket. Akiket megkérdeztünk, senki sem akart tanulni.  

 

Csiszár Éva képviselő: Az lenne megoldás, ha az önkormányzat helyben tudna munkalehetőséget 

biztosítani. Pl.: erdei terméket felvásárolni.  

 

Balaton Józsefné polgármester: A Munkaügyi Központ felfüggesztette a közfoglalkoztatási 

pályázatok befogadását forrás hiányában. Így a második félévre nincsen közmunkásunk. 

A Többcélú Társulás parlagfűmentesítési programjában 2 fő helyi munkanélküli dolgozik augusztus 

elejéig.  

Az EMVA támogatás még mindig nem érkezett meg.  

 

Simon Margit körjegyző elmondta, hogy az EMVA pályázat utolsó ütemének kifizetéséhez is 

támogatásmegelőlegező hitelt kell felvenni. 

 

A polgármester javasolta a támogatás-megelőlegező hitel felvételét és a testület 5 igen, egyhangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

 

http://ana2.alsonemesapati.hu/


Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

53/2012.(VI.06.) határozata 

támogatás-megelőlegező hitel felvételéről  

 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete 13.718.158,- Ft összegű  hitel 

felvételéről döntött az önkormányzat által a Falukép megújítás Alsónemesapátiban  fejlesztéshez  

EMVA támogatás megelőlegezésére. 

 

A hitel futamideje: 2013. május 31.  

  

A 13.718.158,- Ft összegű hitel visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a 

208/2001/55/2009. szerződés számú EMVA megnevezésű és 13.718.158,- összegű támogatást az 

OTP Bank Nyrt-re engedményezi. 

 

A hitel és járulékai megfizetésének további biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit 

ajánlja fel. 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztéshez igényelt támogatás megelőlegező 

hitelen felül szükséges forrást (5.639.688,- Ft-ot) a költségvetés terhére biztosítja.. 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel 

visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke 

jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési 

előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 

 

Az önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazást ad a polgármesternek hogy a határozatban 

szereplő feltételekkel történő hitel felvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az Önkormányzat 

képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse. 
 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: 2012. július 15. 

 

Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy az önrész kifizetéséhez a KPA-ból pénzeszköz-

kiutalását kell kérni. 

 

A polgármester szavazást rendelt el a KPA kiutalás ügyében és a Képviselő-testület 5 igen, 

egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

54/2012.(VI.06.) határozata 

kiutalás kérése Közös Pénzügyi Alapból  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete Közös Pénzügyi Alapból 3.000.000,- Ft 

kiutalását kéri.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Zalavíz Zrt-t határozati kivonat megküldésével 

tájékoztassa a döntésről.  

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: 2011. október 15.  

 



 

Krápicz Lászlóné képviselő arról érdeklődött, hogy mikor lesz lomtalanítás? 

 

Csiszár Éva képviselő: Ez pénzkérdés is.  

 

Balaton Józsefné polgármester: Ősszel lesz adóbevétel.  

 

Simon Margit körjegyző tájékoztatást adott az önkormányzati informatikai infrastruktúra-

felmérésről.  

 

Csiszár Éva képviselő: Mikor dönt véglegesen a testület a közös hivatal ügyében? 

 

Simon Margit körjegyző: A döntést a Nagypáliban tartott együttes ülésen meghozták a testületek.  

 

A Képviselő-testület az önkormányzati hatósági ügyekben zárt ülést tartott, melyről külön 

jegyzőkönyv készült. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Balaton Józsefné   Simon Margit    Krápicz Lászlóné  

  polgármester       körjegyző   jegyzőkönyvhitelesítő 


