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JEGYZŐKÖNYV
amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.
március 30. napján 18.30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak: Balaton Józsefné polgármester
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.
Részt vettek a jelenlévő íven szereplő állampolgárok.
Balaton Józsefné polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő jelen
van. Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira, melyet a Képviselő-testület 4 igen, egyhangú
szavazattal elfogadott:
1. Előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás helyi szabályozás előkészítéséről
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
2. Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokról szóló 11/2000. (VIII.30.) rendelet módosításáról
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
3. Egyebek
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
4. Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés)
Előadó: Simon Margit körjegyző
A Képviselő-testület a polgármester javaslatára egyhangúlag megválasztotta jegyzőkönyvhitelesítőnek Pereszteginé Cziráki Katalin képviselőt.

A testület áttért az 1. napirendi pont tárgyalására.
1. Előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás helyi szabályozás előkészítéséről
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
Simon Margit körjegyző, elmondta, hogy a testületnek kell döntenie arról, hogy bevezeti-e
vagy sem a hozzájárulást.
Krápicz Lászlóné képviselő: A kutyák száma csökkenne, én a bevezetés mellett vegyok
Balaton Józsefné polgármester: Kóbor kutyák száma növekedni fog ha bevezetjük, ezért
jellemzően nem alkalmazzák.

Egyéb észrevétel nem volt. A polgármester szavazást rendelt el az ebrendészeti hozzájárulás
bevezetése mellőzése ügyében és a Képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazat mellett az alábbi
határozatot hozta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
19/2012.(III.30.) határozata
ebrendészeti hozzájárulásról
A képviselő-testület az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXXVIII. törvény
49.§.(5) bekezdésében foglalt felhatalmazással nem kíván élni, e tárgykörben nem kíván helyi
rendeletet alkotni.
2. Előterjesztés az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokról szóló 11/2000. (VIII.30.) rendelet módosításáról
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
A polgármester az írásos előterjesztést nem egészítette ki.
Krápicz Lászlóné képviselő javasolta, hogy a lakókörnyezet vizsgálatát a lakásfenntartási
támogatásra is alkalmazzák.
Egyéb észrevétel nem volt. A polgármester szavazást rendelt el a módosítási indítványról,
majd a módosított előterjesztésről és a Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazat mellett az
alábbi rendeletet alkotta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
10/2012.(IV.02.) rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2000. (VIII 30.) számú
rendeletének módosításról
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Egyebek
Előadó: Balaton Józsefné polgármester

Simon Margit körjegyző ismertette a 4/2012.(III.1.) BM rendelet óvodafelújítási pályázat
feltételeit (különösen: támogatás-önrész mértéke, közfoglalkoztatási kötelezettség,
közbeszerzési eljárás) és a pályázati költségvetés tervezetét.
Krápicz Lászlóné képviselő: 20% önrészt miből tudjuk biztosítani?
Simon Margit körjegyző: Elkülönített számlánk egyenlege több mint 1 millió forint.
Balaton Józsefné polgármester: KPA-ból is tudunk ennyit kivenni.

Simon Margit körjegyző: Két évre kell a kivitelezést ütemezni, hogy az önrész biztosítható
legyen.
Krápicz Lászlóné képviselő: Ne gázkazán legyen tervezve, hanem vegyes.
Simon Margit körjegyző: Rangsorolni kell a pályázatban, hogy mit szeretnénk megvalósítani.
Balaton Józsefné polgármester: Energiatakarékossági szempontokat kell elsősorban
figyelembe venni.
Csiszár Éva képviselő: Fontos, hogy az óvoda fűtését leválasszuk az iskoláról.
Krápicz Lászlóné képviselő: KI a projekt menedzsere, felelőse?
Balaton Józsefné polgármester: Polgármester és jegyző.
Csiszár Éva képviselő: A műszaki ellenőr is felel a projektért.
Több észrevétel nem volt, ezért a polgármester szavazást rendelt el a pályázat benyújtásáról és
a Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
20/2012. (III.30.) Határozata
Pályázat benyújtásáról a 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján a Maci Óvoda felújítására
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított
előirányzatból származó támogatás igénybevételére a 4/2012.(III.31.) BM rendelet 2.§.(1)
bekezdés b) pontja szerinti támogatás elnyerésére a tulajdonában lévő 8924 Alsónemesapáti,
Kossuth u. 23. szám alatti óvodai épületrész felújítására.
Alsónemesapáti község önkormányzati Képviselő-testület a 22.219.689,- Ft összköltségű
projekthez 4.443.938,- Ft összegű önerőt biztosít az Önkormányzat 2012. és 2013. évi
költségvetéseiben.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy
a) a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok
betartásával - hasznosítja, a feladat-ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az
intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési
önkormányzati rendeletén kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény
fenntartója,
b) a 4/2012.(III.31.) BM rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által
társfinanszírozott pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült,
c) a beruházás megvalósítása során határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz a
pályázatában foglaltak szerint és alkalmazásukról a munkaügyi központtal egyeztet.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a pályázati anyag elkészítésére és
benyújtására, valamint felhatalmazza a pályázati dokumentáció aláírására.
Határidő: pályázat benyújtása tekintetében azonnali, egyebekben folyamatos.
Felelős:
Balaton Józsefné polgármester
Simon Margit körjegyző
Simon Margit körjegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 2011. évi CVIII. törvény
33.§.(1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek, így az önkormányzatnak is éves közbeszerzési
tervet kell elfogadni. Egyenlőre nem építették be ezt a pályázatot, akkor módosítják a jelenleg
nemleges tervet, ha sikeres lesz a pályázat.
Észrevétel nem volt. A polgármester szavazást rendelt el az önkormányzat 2012. évi
közbeszerzési tervéről és a Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
21/2012. (III.30.) Határozata
2012. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete Alsónemesapáti község
Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerinti változatlan
tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a tervet küldjék meg a
Közbeszerzések Tanácsa részére
Felelős:
Határidő:

Balaton Józsefné polgármester, Simon Margit körjegyző
2012. április 30.

Simon Margit körjegyző ismertette a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma
pályázati felhívását, melyre olyan önkormányzatok pályázhatnak, akik jelentős könyvtári
szolgáltató tér fejlesztést hajtottak végre 2011-ben. 10% önerővel új berendezési tárgyak
szerezhetők be.
Balaton Józsefné polgármester: Ennek a kiírásnak idén megfelelünk az EMVA pályázat miatt,
jövőre már nem. Ismertette Jagasics Dezső vállalkozó 1,2 mFt-os árajánlatát.
Krápicz Lászlóné képviselő javasolta, hogy 1mFt-os költségvetéssel pályázzanak a bútorzat
cseréjére.
Csiszár Éva képviselő: Csak akkor szabad pályázni, ha ki van használva a könyvtár és nincsen
fenntartási kötelezettség.
Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt az NKA pályázat 1mFt-os költségvetéssel
való benyújtásáról és a Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatot:

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
22/2012.(III.30.) Határozata
Pályázat benyújtásáról az NKA Közgyűjtemények Kollégiumához
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 3505 altéma kódszámú
pályázati kiírására.
Az 1.000.000,- Ft összegű pályázathoz a Képviselő-testület 100.000,- Ft önrészt
biztosít, mely az önkormányzat 2012. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a pályázat benyújtására
és nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelősök:

2012. április 15.
Balaton Józsefné polgármester
Simon Margit körjegyző

Simon Margit körjegyző tájékoztatta a képviselőket az önhiki pályázat feltételeiről és beadási
határidejéről. A költségvetési rendeletben elfogadott hiány erejéig lehet pályázni április 30-ig.
A képviselők egyetértettek a pályázat benyújtásával. A polgármester szavazást rendelt el az
önhiki pályázat ügyében és a Képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
23/2012.(III.30.) Határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012 évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1. Alsónemesapáti községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2012
évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2.
pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei
önkormányzati tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Alsónemesapáti községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzati
tartalékból származó támogatásra, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatásának 2012. évi igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti, és az
Alsónemesapáti székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II. a) a települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen
jogcímen 13.500 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 6.500 ezer forintösszegű működési
célú hiánnyal fogadta el.

IV.
V.

a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50.§.(1)
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének megfelel.

Felelős: Balaton Józsefné polgármester
Határidő: 2012. április 30.
Simon Margit körjegyző ismertette a TÁMOP-5.3.6-11/1. komplex telep-program feltételeit.
A jelenlévők megállapították, hogy a település a kiírás azon pontjának nem felel meg, ohgy
legalább 10 lakásban legalább 45 fő él szegregált lakókörnyezetben.
Krápicz Lászlóné képviselő kérte, hogy a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat mindenki tartsa
be, ennek érdekében ismételten tájékoztassák a lakosságot a helyi rendeletben foglaltakról. Az
önkormányzat dolgozói is tartsák be az időpontot.
Kámán Géza állampolgár javaslatot tett közösségi komposztáló kialakítására, aprítékoló gép
beszerzésére.
Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: A jegyző büntetheti-e, aki nem a kijelölt időpontban
gyújt tüzet?
Simon Margit körjegyző: Igen, szabálysértési eljárásban. De ez nem azt jelenti, hogy
folyamatosan járőröznie kell a településen.
A körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy az új szabálysértési törvény április 15-én lép
hatályba. Május 31-ig valamennyi önkormányzati rendeletben szabályozott szabálysértési
tényállást hatályon kívül kell helyezni.
Simon Margit körjegyző: A folyószámlahitel-keretet 8 millió Ft-ra csökkent.
Balaton Józsefné polgármester: Közfoglalkoztatásra csak azt személyt közvetíti ki a
Munkaügyi Központ Zalaegerszegi Kirendeltsége, aki velük tartja a kapcsolatot (aki
Nagykanizsával azt nem közvetíti ki Alsónemesapátiba). Volt olyan személy, aki közvetítés
után igazolta, hogy munkaszerződése van, helyette újat közvetítettek.
Az EMVA pályázat elszámolását már tavaly beadtuk, de nincs hír felőle.
Simon Margit körjegyző elmondta, hogy két házra kezdeményezte jelzálog bejegyzését
adótartozás miatt.
Krápicz Lászlóné képviselő javasolta, hogy az 1db PET-palack tömörítő legyen mobil, a
dolgozók tömörítsék a gyűjtőkben található palackokat. Cél, hogy minél kevesebbszer kelljen
elszállítani.
Balaton Józsefné polgármester: Hogyan várjuk el, hogy a koszos műanyaggal dolgozzanak?

Simon Margit körjegyző tájékoztatást adott az egészségügyi ellátásra való jogosultság
megállapítása szabályairól.
Csiszár Éva képviselő: Hogyan fog alakulni a helyi iparűzési adó bevételünk?
Simon Margit körjegyző: Május 31-ig kell bevallást tenni. Egy cég várhatóan önellenőrzést
végez, ez kb. 500.000,- Ft kiesést fog jelenteni. Írásban azonban még nem adta be.
Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: Ki lesz a honlap üzemeltetője, kinek a munkaköre
bővül változatlan bérezés mellett?
Simon Margit körjegyző: Nem hiszem, hogy ezt is a jegyzőnek kellene csinálni. Nem
vállalom.
Pereszteginé Cziráki Katalin: A könyvtárost javaslom.
Krápicz Lászlóné képviselő érdeklődött a fakerítések festéséről.
Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy a közmunkások tavaly lecsiszolták őket.
Krápicz Lászlóné képviselő: 2012. június 30-ig történjen meg a festésük.
Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő az iskolai parkoló kialakításának ügyében intézett
kérdést a polgármesterhez.
Csiszár Éva képviselő: Közmunkásokkal meg lehet csináltatni, nem kell gépi munkavégzés.
Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy a nemesapáti önkormányzat tud adni
betongyűrűt, el kell szállítani.
Kámán Géza állampolgár: A szülőktől is kérhető segítség, adományként követ kap az
önkormányzat.
Krápicz Lászlóné képviselő: Iskolakezdésig meg kell oldani, határidő legyen 2012. augusztus
30.
A Herkli telekre milyen növényzet kerül?
Balaton Józsefné polgármester: Ültettek fákat, a járdával párhuzamosan sövényt telepítenek.
Krápicz Lászlóné képviselő: Virágágyás legyen a sövény helyett. Az orvosi rendelőnél lévő
padokon a lécezés cserére szorul.
Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő javasolta, hogy augusztus 19-én tartsák a
megemlékezést. A szent mise után a történelmi Vitézi Rend 20 történelmi zászlóval
felvonulna. Ünnepi műsor, kézműves vásár, Kámán Géza együttesének 3 órás koncertje
lehetne a falunap programjaj.
Kámán Géza állampolgár: A focimeccset is célszerű lenne ide szervezni.

Balaton Józsefné polgármester: a koncert miatt tavaly 25.000,- Ft jogdíjat kellett fizetnie az
önkormányzatnak.
Kámán Géza állampolgár javasolta a helyi civil szervezetek bevonását a rendezvény
szervezésébe, kivitelezésébe.
Simon Margit körjegyző tájékoztatást adott a GYEA EU Élelmiszer Segély 2012. év
önkormányzati pályázati lehetőségről.
A képviselők támogatták a pályázat benyújtását.
Ezt követően a Képviselő-testület zárt ülést tartott az önkormányzati hatósági ügyek
tárgyalása során.
K. m. f.

Balaton Józsefné
polgármester

Simon Margit
körjegyző

Pereszteginé Cziráki Katalin
jegyzőkönyvhitelesítő

