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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. 

február 2. napján 18.30 órakor megtartott rendkívüli 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,  

Az ülést vezette: Balaton Józsefné polgármester 

Az ülésen a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke nem jelent meg.  

Jelen voltak a jelenléti íven szereplő állampolgárok 

 

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

viselő-testület ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen 

van. Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira, melyet a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú 

szavazattal elfogadott: 

 

 

1. 2012. évi költségvetés előkészítése 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

 

2. Egyebek 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag megválasztotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Krápicz 

Lászlóné képviselőt.  

 

A napirendi pontokat megelőzően a polgármester szót adott az ülésen megjelent 

állampolgárnak Buzás Ferencnének. 

 

Buzás Ferencné megköszönte a Képviselő-testületnek, hogy állattartási és tűzgyújtást 

szabályozó rendeletet alkotott. 

Elmondta, hogy szomszédjában, Tóth Józsefnél a helyzet a korábbiakhoz semmi sem 

változott. Fotókat mutatott be. 2011. októbere óta több mint három hónap eltelt, letelt a 

türelmi idő. A családnak elege van a helyzetből, amit a szomszéd okoz.  

Elmondta, hogy nem hajlandó másnak piszkát takarítani saját területéről. 

 

Mikulásikné Szeghy Márta alpolgármester: Hogyan kerül át a lótrágya az ő területére? 

 

Buzás Ferencné: A ló ideges és a lábával átkaparja. 24 óra határidőt arra, hogy ezt a 

helyzetet megszüntessék, különben a médiához fordul. Csináljon szégyentáblát a 

képviselő-testület. 

 

Csiszár Éva képviselő: Személyiségi jogokat sérti a szégyentábla. 



 

 

Buzás Ferencné: Miért nem lett felszólítva egyszer sem? Miért nem lett megbüntetve? Ne 

hivatkozzon arra, hogy a trágya le van fagyva. 

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: Ki dönti el, hogy az állattartási rendelet nincs 

betartva? 

 

Simon Margit körjegyző: Szabálysértés esetén a jegyző. 

 

Csiszár Éva képviselő: Hogyan lehet bebizonyítani, hogy a trágyát naponta nem szedi 

össze? Le kell fotózni reggel és este.  

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: Megsértette a rendelet 3.§.(1) bekezdését.  

 

Csiszár Éva képviselő: Ehhez azt kell bizonyítani, hogy naponta nem szedi össze a trágyát. 

A képeken nincsen dátum.  

 

Simon Margit körjegyző: Akkor vonható felelősségre, ha bizonyítható, hogy naponta nem 

szedi össze a trágyát. A szabálysértési feljelentésnek kötelező tartalmi elemei vannak. 

 

Csiszár Éva képviselő: A jegyző hivatalból végezzen ellenőrzést. Bírság is kiszabható és 

hogyan hajtható be? 

 

Simon Margit körjegyző: A fokozatosság elve alapján igen. A bírság meg nem fizetése 

esetén jövedelemből letiltható. A rendelet betartását ellenőrzöm.  

 

Buzás Ferencné: Illegális műhely működése miatti áramingadozás a háztartási gépeinket 

tönkre teszi. Ki vállalja ezért a felelősséget? Intézkedjen az önkormányzat! 

 

Csiszár Éva képviselő: Az áramszolgáltatónak kell jelezni.  

 

Simon Margit körjegyző: Ha telepengedély nélkül végez engedélyköteles tevékenységet, 

akkor az ügyben a zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal jár el.  

 

Buzás Ferencné távozott az ülésről. 

 

A testület áttért az 1. napirendi pont tárgyalására. 

 

1. 2012. évi költségvetés előkészítése 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Simon Margit körjegyző, elmondta, hogy a pénzügyi bizottság ülését követően, annak 

javaslatai alapján átdolgozták az előterjesztést.  

 

Csiszár Éva képviselő elmondta, hogy a bizottsági tagok szakmai segítséget tudtak nyújtani a 

költségvetés készítéséhez. Ismertette a bizottság által készített táblázat főbb összefüggéseit: 

bér+járulék a kiadás 50%-a, az iskola-óvoda fenntartás 43%, az intézmény fenntartásához 

27% önkormányzati hozzájárulás kell saját bevételükből, ennek felét Nemesapátinak kell 

biztosítani, a város- és községgazdálkodás 14%-ot jelent a kiadásokból.  



 

Súlyos gondok vannak, lehet, hogy félévkor megszorításokat kell bevezetni. Ezt az évet még 

talán lehet finanszírozni, de mi lesz jövőre?  

 

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: A felvetések jogosak. Az iskola és óvoda két helyen 

van, ez probléma és költség. 

 

Balaton Józsefné polgármester: Kötelező önkormányzati feladatok ezek. Mindkét falunak 

figyelnie kell, hogy mit tud bevállalni. Az állam átveszi a béreket. 

 

Simon Margit körjegyző: Az állam az iskola esetében veszi át a pedagógusok és oktatást 

segítők bérfizetését, a dologi kiadások az önkormányzatnál maradnak.  

 

Balaton Józsefné polgármester: Az szja bevétel differenciált az iparűzési adó miatt. 

 

Csiszár Éva képviselő: Nem kötelező iskolát fenntartani. El kell gondolkodni, hogy 

szeptembertől be tudjuk-e vállalni. Kötelező létszámok vannak előírva a feladatellátáshoz, azt 

finanszírozni kell. 63 mFt a személyi juttatás kiadás.  

 

Balaton Józsefné polgármester: Nem látjuk tisztán, hogy a mit vesz át a minisztérium az 

iskolai oktatásból. 

 

Simon Margit körjegyző: A 15 mFt-os dologi kiadás az önkormányzatoké marad. 

 

Csiszár Éva képviselő: Foglalkozni kell ezzel, az épület állapota is indokolja. Variációkat kell 

kidolgozni, hogy mennyibe kerül, ha marad az iskola, és ha eljárnak a gyerekek máshová. 

Magas a segélyezési kiadás és a szociális helyzet nem fog javulni. Az ápolási díj 

visszaigénylése megszűnik? A gyerekétkeztetés költségét akkor az is önkormányzat fizeti, ha 

nem ide járnak a gyerekek iskolába? A nem kötelező segélyeket szüntessük meg. 

 

Simon Margit körjegyző: Igen, pl.: Bucsuszentlászló önkormányzatától is kéri az egyházi 

fenntartó. Ellentmondóak a jogszabályok (költségvetési törvény és a korm. rendelet), így ma 

még nem tudni. Közgyógyellátási igazolvány utáni térítést emelt összegben szerepel, mert a 

nyugdíjminimum nem változik, így többen a normatívból a méltányossági kategóriába 

kerülhetnek át. Közfoglalkoztatás önrészét terveztük.  

A tüzelőtámogatást helyi rendelet szabályozza, azt hatályon kívül kell helyezni.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: A 12 mFt-os hitelkeret magas.  

 

Simon Margit körjegyző javasolta, hogy önhikis pályázatot nyújtson be a falu. A közoktatási 

forráshiány egy részét 2011-ben is elismerték.  

 

Csiszár Éva képviselő: Gondot fog okozni Nemesapáti tavalyi és várható idei finanszírozási 

hátraléka is.  

Nem kötelező feladatként társadalmi szervezetek támogatása van a költségvetésben.  

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: A hulladékszállítás díját is az önkormányzat fizeti. 

 

Simon Margit körjegyző: Ezen év közben nem tudunk változtatni.  

 



 

Csiszár Éva képviselő: Esetleg a lomtalanítás maradhat el. Elképzelhető, hogy a létszámokhoz 

kell nyúlni. 

 

Simon Margit körjegyző ismertette a létszámleépítés központosított támogatás feltételeit.  

 

Csiszár Éva képviselő: Érdemes lenne megnézni, hogy ha mindkét önkormányzat maga 

viselné az épületei közüzemi díját, akkor milyen helyzet lenne. 

 

Balaton Józsefné polgármester: Az időseknek a TÁMASZ biztosítja a mosatást, ennek dologi 

költségét az önkormányzat fizeti. 

 

Simon Margit körjegyző: Nincsen jogcím az idősekre való költségkivetésre.  

 

A 2012. évi költségvetés előkészítéséhez további észrevétel nem volt.  

 

Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt el a helyi tüzelőtámogatásról szóló rendelet 

hatályon kívül helyezéséről és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

6/2012.(II.10.) rendelete 

a lakossági tüzelőanyag támogatás szabályairól szóló 8/1998.(XI.30.) számú rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi. 

 

 

2. Egyebek 

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

 

Balaton Józsefné polgármester ismertette az önkormányzati honlap készítésére vonatkozó 

árajánlatot. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő javasolta, hogy a weblap készítését rendelje meg az 

önkormányzat és vásároljon PET-palack tömörítőt a hulladékszállítási költség csökkentésére.  

 

A polgármester szavazást rendelt el a honlap ügyében és a Képviselő-testület 5 igen, hangú 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

8/2012.(II.03.) határozata 

weblap készítéséről  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testület úgy határozott, hogy 

önkormányzati honlapot készíttet.  

A munkák elvégzését megrendeli a Zalaware Informatikai Rendszerház Kft-nél a 2012. 

február 3-ai árajánlat szerinti tartalommal.  

 



 

A Képviselő-testület felkéri a polgármester a megrendelés benyújtására, majd a készítés 

folyamatának koordinálására. 

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Balaton Józsefné polgármester ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi 

észrevételét (XX-B030/135-1/2012.). 

 

Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a 2011. évi jegyzőkönyvek felterjesztésre kerültek a 

Kormányhivatalhoz. Elmondta, hogy jegyzői működése során tartalmi hiba miatt 3 

törvényességi észrevétel volt.  

 

Csiszár Éva képviselő: Tudatosítani kell a dolgozókban, hogy minden munkát el kell végezni, 

a jegyző a munkáltató. 

 

A polgármester szavazást rendelt el a törvényességi észrevételről és a Képviselő-testület 5 

igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

9/2012.(II.03.) határozata 

törvényességi észrevétel tárgyában 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete XX-B030/135-1/2012. számú 

törvényességi észrevételt 2011. november 30-ai ülésén megtárgyalta, az abban foglaltakat 

elfogadja. 

 

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

tájékoztassa. 

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: 2011. december 31.  

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy a képviselők valamennyien benyújtották vagyonnyilatkozataikat. 

 

Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülést tartott az önkormányzati hatósági ügyek 

tárgyalása során. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 Balaton Józsefné        Simon Margit 

   polgármester         körjegyző  

 

 

Krápicz Lászlóné 

Képviselő 

jegyzőkönyvhitelesítő 


