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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 24. 

napján megtartott 18.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:  Balaton Józsefné  polgármester 

  dr. Szeghy Márta alpolgármester 

  Csiszár Éva képviselő 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő 

 

Igazoltan távol:   Krápicz Lászlóné képviselő, távolmaradását előre bejelentette a 

polgármesternek 

    

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 4 képviselő jelen van. 

Ismertette az ülés napirendi pontjait, amelyet a Képviselő-testület az alábbiak szerint 4 igen, 

egyhangú szavazattal elfogadott: 

 

1. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

  Szabó Katalin igazgató 

 

2. A Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda fenntartó irányítás körébe tartozó  

 döntések 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester  

  Szabó Katalin igazgató 

  

3. Előterjesztés a Szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló 3/2011.(IV.11.) 

rendelet módosításáról 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

4. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló rendelettervezetről 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

5. Egyebek 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

  Simon Margit körjegyző 

 

6. Önkormányzati hatósági ügyek  

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselőtestület a polgármester javaslatára Pereszteginé Cziráki 

Katalin képviselőt választotta meg. 

 

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

 



 

1. Tájékoztató aktuális pályázati lehetőségekről  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

  Szabó Katalin igazgató 

 

Balaton Józsefné polgármester átadta a szót a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda 

igazgatójának, aki aktuális pályázati lehetőségekről (TÁMOP-3.1.11-12, TÁMOP-3.1.4-12/22., 

TÁMOP-3.3.9.A-12/2., TÁMOP-3.3.812/2.) adott tájékoztatást a Képviselő-testületnek. 

A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

Az igazgató tájékoztatójához az alábbi kérdések, észrevételek érkeztek: 

 

Csiszár Éva képviselő: Önrész szükséges ezekhez a pályázatokhoz) Elő vagy utófinanszírozottak? 

 

Szabó Katalin igazgató: 25% előleg van. Időlegesen köt le önkormányzati pénzt, a projekt végén 

5%-ot. 

 

Csiszár Éva képviselő: Folyószámla-hitelünk ezt lehetővé teszi? 

 

Simon Margit körjegyző: Kell látni az időtávot is, azt, hogy mikor van konkrétan szükség és 

mekkora összeg megelőlegezésére. Hiszen folyamatban van az önkormányzat EMVA pályázata is, 

ami befolyásolja a finanszírozást.  

 

Szabó Katalin igazgató: A projektmenedzsmenten múlik, hogy milyen gyorsan fordul meg a pénz. A 

TÁMOP pályázatoknál nem voltak olyan fizetési problémák, mint az önkormányzat EMVA 

pályázatánál.  

 

Fehér Attila igazgatóhelyettes: Fontos a menedzsment szerepe abban, hogy a számlák kifizetése 

után mihamarabb fizetési kérelmet nyújtson be és visszakapja a befektetett összeget. Jelentősége 

van a rendszeres kapcsolattartásnak is. 

 

Csiszár Éva képviselő felkérte a körjegyzőt az önkormányzat pénzügyi helyzetének ismertetésére, 

hogy annak ismeretében a képviselők megalapozott döntést tudjanak hozni a pályázatok 

benyújtásáról.  

 

Simon Margit körjegyző: Folyószámlahitelünk most 2 millió forint. Az EMVA támogatás-

megelőlegező hitel állománya 12 millió Ft. Ennek kamata 2011 októbere óta havi kb. 120 eFt. A 

vállalkozónak közel 16 mFt-ot kell a közeljövőben kifizetni az EMVA pályázat III. ütemében. Az 

MVH az EMVA támogatás összegét 1,4 mFt-tal lecsökkentette. Az óvodafelújítási pályázatot nem 

bírálták el, annak két évre 4,4 mFt az önrésze.  

 

Szabó Katalin igazgató: Az óvodafejlesztési pályázatot mindenképpen be kellene nyújtani, hiszen  

jövőre is önkormányzati kötelező feladat marad az óvodai ellátás. Még sosem volt és várhatóan nem 

is lesz ilyen óvodaudvarra is fordítható pályázati pénz. A pályázatok többségének lezárásakor már 

állami iskola lesz. A projekteket célszerű 2013 decemberében befejezni.  

 

Csiszár Éva képviselő: Szakmai, technikai fejlesztés tudunk a pályázatokból megoldani, de az 

épület állaga rossz. Nyílászárókat kellene cserélni, parkolót kialakítani, kerítést rendbe tenni.  

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: A szennyvíztároló megszüntetése is költséges. 

 

Fehér Attila igazgatóhelyettes elmondta, hogy infrastrukturális fejlesztést nem támogatnak ezek a 



pályázatok.  

 

Csiszár Éva képviselő a projektmenedzsmenthez kapcsolódóan érdeklődött arról, hogy megtiltható-

e az állami alkalmazottnak a projekttevékenység. 

 

Szabó Katalin igazgató: A hatályos szabályok szerint nem.  

 

Fehér Attila igazgatóhelyettes: Szakmai vezetőként oktatási pályázatban nem is lehet külső személy, 

mert elvárt az alkalmazotti státusz.  

 

Simon Margit körjegyző elmondta, hogy az óvodafelújítási pályázatot Nemesapáti önkormányzata 

is be szándékozik nyújtani. Az NFÜ pályázatkezelőnek feltett kérdésre az a válasz érkezett, hogy 

gesztorként Alsónemesapáti önkormányzata nyújthatja be a pályázatot mindkét tagóvodára.  

A pályázat megvalósításának utolsó fázisában megelőlegezendő 5% letétbe helyezését kérheti a 

Képviselő-testület a Nemesapáti Önkormányzattól. Ezzel viszont az intézményfinanszírozás utalása 

kerülhet veszélybe.  

 

Szabó Katalin igazgató: Korlátozni lehet, hogy Nemesapáti önkormányzata mekkora összegre 

pályázzon. 

 

Csiszár Éva képviselő: Ezt nem teheti meg a testület. Hiszen a Nemesapáti önkormányzat saját 

maga rendelkezik költségvetése felett.  

 

Szabó Katalin igazgató: Az óvodafejlesztési pályázatra köthetnek az önkormányzatok külön 

megállapodást.  

 

Balaton Józsefné polgármester: Milyen pályázati összegre gondolt az intézményvezetés az 

óvodafelújítási pályázatban? 

 

Fehér Attila igazgatóhelyettes: Személyi kapacitás miatt 10 mFt fölé nem mehet a főösszeg. 

 

Szabó Katalin igazgató: Efelett már teljesíthetetlen mennyiségű és óraszámú képzés hárulna az 

óvónőkre, dajkákra.  

 

Fehér Attila igazgatóhelyettes: Egyes önkormányzati ingatlanok bérleti díjából bevétele lesz az 

önkormányzatnak, ez az összeg segíti az 5% finanszírozását.  

 

Szabó Katalin igazgató: A négy pályázatból az óvodafelújításra vonatkozót nyújthatja be az 

önkormányzat, a többit az intézmény. Ez utóbbiakhoz a Képviselő-testület elvi támogatását kérjük.  

 

Több kérdés, észrevétel nem volt, ezért Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt a 

pályázatok ügyében és a Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

61/2012.(VII.24.) határozata 

közoktatási tárgyú pályázatok benyújtásáról 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot kíván 

benyújtani a TÁMOP-3.1.11-12. jelű óvodafejlesztés című pályázatra. 

A Maci Óvoda vonatkozásában a pályázat költségvetési főösszege: 9.873 eFt. 

A Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodát fenntartó társulás gesztorságára tekintettel a pályázat 

kiterjed a Nemesapáti Önkormányzat tulajdonában lévő, Vackor Tagóvodára is. 



A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumok aláírására. 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete elvi támogatást nyújt ahhoz, hogy a 

Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda a TÁMOP-3.1.4-12/22. és TÁMOP-3.3.812/2. 

kódszámú, 

az Apáti Iskoláért Alapítvány TÁMOP-3.3.9.A-12/2. kódszámú pályázatokat benyújtsa.  

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: 2012. augusztus 5.  

 

2. A Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda fenntartó irányítás körébe tartozó  

 döntések 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester  

  Szabó Katalin igazgató 

 

Simon Margit körjegyző a polgármester felkérésére tájékoztatást adott a közoktatásról szóló törvény 

102. § (2) bekezdésében foglaltakról. 

 

Szabó Katalin igazgató: Az intézmény alapító okirata tartalmazza az iskolaotthonos oktatást, 

amelyet az 1-3. évfolyamon tudunk bevezetni a szülők hozzájárulásával. A pedagógusok 

óraszámának 32-re emelése minden nyolcadik pedagógust feleslegessé teszi.  

 

Simon Margit körjegyző: A köznevelési törvény az iskolaotthonos oktatás helyett egész napos 

iskola elnevezést használ. Lényeges kérdés, hogy a közoktatási normatívák (így a többcélú 

normatíva) csökkenésével, illetve megvonásával ne járjon.  

 

Szabó Katalin igazgató: A két oktatási forma tulajdonképpen ugyanaz. Látható, hogy az állam 

preferálja az egész napos iskolát. Mi csak elébe megyünk annak, ami jövőre kötelező lesz.  

Annyi a változás, hogy uzsonnát is kell biztosítani. A jelenlegi pedagógus-létszámmal megoldható a 

feladat, többletköltséget nem jelent. Az iskolaotthonos oktatásszervezés miatt csak a felső 

tagozatban lesz napközis csoport.  

Felső tagozatban nem lehet osztályt összevonni, így a 2012/2013-as tanévben 8 osztállyal működik 

az iskola és két óvodai csoport lesz.  

A fenntartóknak az óvodai csoportlétszám alakulása miatt engedélyezni szükséges, hogy 20%-kal 

túlléphesse az intézmény a közoktatási törvény mellékletében meghatározott létszámot. Mivel 

Nemesapátiban több mint 25 gyermeket írattak be óvodába.  

 

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában és 

a Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

62/2012.(VII.24.) határozata 

a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda fenntartó irányítás körébe tartozó döntések 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Köot.) 102.§. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az 

alábbi döntést hozza: 

 

2012/2013-as évben indítható óvodai csoportok száma 

Maci Óvoda  1 

Vackor Óvoda  1 



A Köot. 3. sz. melléklet I. részben meghatározott maximális létszámok a II. 7. pont alapján 20%-kal 

túlléphetők.  

 

2012/2013-as tanévben indítható  

osztályok száma: 8 

napközis csoportok száma: 1 (felső tagozatban) 

alsó tagozatban iskolaotthonos oktatás folyik 

 

Felelős:   Simon Margit körjegyző  

Határidő:   azonnali  

 

3. Előterjesztés a Szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló 3/2011.(IV.11.) 

rendelet módosításáról 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester az írásos előterjesztést szóban nem egészítette ki. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt a napirendi pont ügyében és a 

Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

13/2012. (VIII.02.) önkormányzati rendelete  

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.11.) rendelet módosításáról 

 

Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.  

 

4. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló rendelettervezetről 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Simon Margit körjegyző ismertette a Kormányhivatal tárgyban írt levelét. Elmondta továbbá, hogy 

a korábbi szabályozás elavult, ezért készült teljesen új rendelet a tárgykörben.  

 

Balaton Józsefné polgármester az írásos előterjesztést azzal egészítette ki, hogy az önkormányzat 

nem tudja a hetenkénti szállítás költségét kifizetni. A hatályos közszolgáltatási szerződés 2012. 

december 31-én lejár. Jövőre várhatóan állami feladat lesz a hulladékszállítás, így a tárgykör 

újraszabályozása várható. 

Javasolta a rendelettervezet elfogadását. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ezért a polgármester a rendelettervezet ügyében és a 

Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

14/2012. (IX.04.) önkormányzati rendelete  

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

 

Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.  

 

 

 

 

 



5. Egyebek 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

  Simon Margit körjegyző 

 

Balaton Józsefné polgármester ismertette a Zalavíz Zrt. üzemeltetési szerződés tervezetét. 

 

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el a szerződés ügyében és a 

Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

63/2012.(VII.24.) határozata 

ivóvízközmű vagyon használatba adására és üzemeltetésére vonatkozós bérleti-üzemeltetési 

szerződés jóváhagyásáról 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonában lévő víziközmű vagyon 

vonatkozásában az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 

kötendő bérleti-üzemeltetési szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Balaton Józsefné polgármester ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal XX-B030/1364-1/2012. 

számú törvényességi felhívását. 

 

Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a rendeletek elnevezésében valóban kimaradt az 

„önkormányzati” szó és az előző évi minta felülírása miatt maradt a költségvetési rendeletben a 

téves hatályba léptetési dátum. A hibák a jövőben igyekeznek kiküszöbölni.  

 

A polgármester szavazást rendelt el a törvényességi felhívás ügyében és a Képviselő-testület 4 igen, 

egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

64/2012.(VII.24.) határozata 

törvényességi felhívás tárgyában 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete XX-B030/1364-1/2012. számú 

törvényességi felhívást 2012. július 24-ei ülésén megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhívja a körjegyzőt, hogy gondoskodjon a jegyzőkönyvek határidőben 

történő elkészítéséről és megküldéséről, továbbá vegye figyelembe a jogszabályszerkesztésről szóló 

61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Zala Megyei Kormányhivatalt 

tájékoztassa. 

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: 2012. augusztus 5. 

 

Simon Margit körjegyző elmondta, hogy módosítani szükséges az állattartási rendeletet október 

elejéig, mert a 146/2011.(XII.2.) AB határozat szerint a kedvtelésből tartott állatok tartásának 

szabályozása nem lehet helyi önkormányzati képviselő-testületi jogalkotási tárgy. Az állattartás 



szabályozásáról szóló 12/2011.(X.10.) rendelet hatálya kiterjed a kedvtelésből tartott állatokra is, 

így a rendeletet módosítani szükséges. 

A körjegyző elmondta továbbá, hogy a helyi adó rendelet 2011. évi módosítása során olyan 

vállalkozók is adókedvezményhez jutottak, akikre a Képviselő-testület módosítási szándéka nem 

állt fenn. 

A testületi ülésen tévesen árbevétel hangzott el, azonban a helyi adókról szóló törvény 39/C.§-a 

adóalaphoz köti a kedvezmény bevezetését. A szándékolthoz képest +5 vállalkozó kapott összesen 

145 eFt adókedvezményt.  

A szabályozás 2013. január 1-jétől hatályon kívül helyezhető. A rendeletmódosítást elő kell 

készíteni testületi tárgyalásra.  

 

Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy a Mindenki Ebédel programra beadott két pályázat 

nem kapott támogatást.  

 

Csiszár Éva képviselő javasolta, hogy a települési rendezvények természetbeni támogatásáért a 

Képviselő-testület elismerő díjat adományozzon Komáromy Béla alsónemesapáti származású 

pékmesternek. A díjat az augusztus 20-ai rendezvényen javasolta átadni. 

 

Simon Margit körjegyző ismertette a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 

5/1996.(VI.10.) rendeletben foglaltakat. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, ezért Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt el az 

elismerés ügyében és a Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

65/2012.(VII.24.) határozata 

„Alsónemesapátiért díj” adományozásáról Komáromy Béla részére  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy „Alsónemesapátiért 

díj’-at adományoz alsónemesapáti szülötte, Komáromy Béla pékmester részére az alsónemesapáti 

települési rendezvények támogatásának elismeréseként. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a díj elkészíttetésére. 

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: 2012. augusztus 10.  

 

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

jegyzőkönyv készült. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Balaton Józsefné   Simon Margit    Pereszteginé Cziráki Katalin  

  polgármester       körjegyző   jegyzőkönyvhitelesítő 


