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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 9. 

napján 18.00 órakor megtartott nyilvános rendkívüli 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,  

Tanácskozási joggal meghívott: Molnár István Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

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 Képviselő-

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

Ismertette az ülés egyetlen napirendi pontját, melyet a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú 

szavazattal elfogadott: 

 

1. Polgármesteri tisztség ellátása módjának megváltoztatása, szükség esetén SZMSZ módosítás 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

2. Előterjesztés a nemdohányzók védelmét szolgáló helyi szabályozás előkészítésére 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

3. Egyebek  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

Simon Margit körjegyző  

 

4. Önkormányzati hatósági ügy (zárt ülés) 

Előadó:  Simon Margit körjegyző  

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek egyhangúlag Pereszteginé Cziráki Katalin képviselőt választotta meg a 

képviselő-testület.  

 

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

 

1. Polgármesteri tisztség ellátása módjának megváltoztatása, szükség esetén SZMSZ módosítás 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester ismertette a képviselőknek email útján megküldött kérelmét. (A 

kérelem és háttérszámítás a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Csiszár Éva képviselő: Fenntartásom van, jelentős elkötelezettséget jelent és nincs 2012. évi 

költségvetésünk. Felelőtlenség, hogy költségvetés nélkül nyilatkozunk, ami komoly anyagi 

kihatással bír a költségvetésünkre.  

Mennyi most az önkormányzat folyószámlahitel állománya? 

 

Simon Margit körjegyző: 2011 december végén a bérek és segélyek elutalása után 7 millió forint 



volt az igénybevett hitelkeret. Az állami támogatás két részleten érkezik, a hónap végén és a 

következő hónap 2-án. A bérfizetéshez 2012. január 2-án még érkezett állami támogatás, ennek 

figyelembe vételével 4 millió forint.  

 

Nemesapáti önkormányzata faállomány eladási szerződése a napokban kerül aláírásra, abból az 

önkormányzatnak jelentősebb bevétele keletkezik. A polgármester kötelezettséget vállalt a 

finanszírozási hátralék csökkentésére ebből a bevételből.  

 

Csiszár Éva képviselő: Mikor tudjuk meg a 2012. évi állami támogatás adatait?  

 

Simon Margit körjegyző: A költségvetési törvény szerint január 31-ig kell közzétennie a 

minisztériumnak.  

 

Csiszár Éva képviselő: Jelentős bértételről van szó. A működést hitelből finanszíroztuk. Látni kell a 

2011-es konkrétumot és a 2012-es kilátást is. Ha csak január végén lesz adat, mikor 

foglalkozhatunk a költségvetéssel? Felelőtlenség dönteni ekkora pénzügyi kérdésben. A 

polgármester és a képviselők is felelősségre vonhatók, ha nem megalapozott döntést hoznak. A 

legkevesebbet kereső közalkalmazottaknál 2011-ben visszatartottuk az ebédjegyet.  Erre a döntésre 

kényszerültünk. Most hozunk egy másikat, mielőtt látnánk a dolgainkat, ez felelőtlenség lenne.  

 

Simon Margit körjegyző: Nem célszerű kivárni a január végét a költségvetéstervezéssel, egyes 

normatívák hiányoznak, ott előzetesen lehet számolni az előző évi adatokkal.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Etikátlannak tartják az emberek, hogy minden választáson társadalmi 

megbízásúként indultál, ezért szavaztak rád és nem másra. Csodálkozom, hogy ilyet mertél kérni.  

 

Balaton Józsefné polgármester: A rokkantsági nyugdíj megszüntetésével kényszerhelyzetbe 

kerültem.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Erre lehetett számítani, hiszen az előző ciklusban is meg kellett 

szakítani a tiszteletdíj folyósítását.  

 

Balaton Józsefné polgármester: Visszamentem rokkantosításra, most a korom miatt én nem 

rokkantnyugdíjas lehetnék, csak a védett korban lévőknek marad meg. Van arra lehetőség, hogy a 

ciklus alatt egyszer módosítsunk. Ugyanennyiért látnám el a feladatot, mint korábban, de ez nem 

lehetséges. A ciklus végén nyugdíjba mehetnék. A különbözetet visszajuttatnám. 

 

Csiszár Éva képviselő: Éves szinten 900.000,- Ft a különbség.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Hogyan? Ez jövedelem, adózni kell utána. A képviselői tiszteletdíjról 

való lemondásnál is a visszajuttatás nem volt lehetséges.  

 

Csiszár Éva képviselő: Nem az egy havi összeg sok, hanem 2012-2014. évekre összességében.  

 

Simon Margit körjegyző: A főállású polgármester fizetésének minimális és maximális mértékét 

megszabja a jogszabály. Nem nyilatkozhat úgy, hogy kevesebb összegért is ellátja a feladatot, mert 

ezt a lehetőséget itt nem nevesíti a törvény. A polgármester csak a számfejtett nettó összeg felett 

rendelkezhet, a járulékokat meg kell fizetni neki és a munkáltatónak is.   

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: Nem tudjuk, hogy 2012-ben honnan lenne fedezet az 1 

millió forintos többletkiadásra. Etikátlan a főállású polgármester, ha hitelből működünk. Ebben a 

falu érdekét nem látom.  



 

 

Balaton Józsefné polgármester: Ennyi után amit a közért tettem. Alapítványnak befizetném a 

különbözetet. Régen költségátalányt kértem. 8 éve megállapított pénzért tettem a dolgom. Amióta 

én vagyok, fuvart nem kellett fizetni, mert a költségátalányból mindent megoldottam. A mínuszok 

nem azért vannak, mert elszórtam a pénzt. A többi bizonytalan összeg mellett valószínűleg ez sem 

tenné tönkre a falut.  

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: Tiszteletdíjas polgármesteri idő nem számít bele a 

munkaviszonyba?  

 

Csiszár Éva képviselő: Nem. Amióta járulékfizetés van utána, azóta évi 0,5% nyugdíjemelést k 

érhetett volna.  

 

Balaton Józsefné polgármester: Ha a ciklus lejár, kérhetem nyugdíjazásomat. A faluérdek, az amit 

csinálok.  

 

Csiszár Éva képviselő: 2011. decemberi a nyugdíjmegszüntető határozat, akkor újra kérhetted volna 

a nyugdíjazást.  

 

Balaton Józsefné polgármester: A korom miatt nem rokkantosítottak volna. 57 év alatt szociális 

járadékot adnak.  

 

Csiszár Éva képviselő: 2011. december 31-ig a régi szabályok szerint kellett elbírálni. Megtehetted 

volna, hogy ellátást csak 2012. januártól kérsz.  

 

Balaton Józsefné polgármester: 57 év alatt más a szabály, amibe én tartozom, azokat vizsgálják és a 

korom miatt nem lehetek rokkantnyugdíjas. 

 

Csiszár Éva képviselő: Ha kérsz, kaphatsz valamilyen ellátást?  

 

Balaton Józsefné polgármester: Rehabilitációs ellátást, ami nem számít rokkantnyugdíjnak és ehhez 

a korom miatt munkaviszonyt kell gyűjtenem. 

 

Csiszár Éva képviselő: 4 órás foglalkoztatás a munkaviszony-gyűjtésnek nem felel meg? 

 

Balaton Józsefné polgármester: Megfelezik a munkaviszonyt. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Ennél a jövedelemnél is? 

 

Csiszár Éva képviselő: A TB-nek a rokkantsági és rehabilitációs ellátásról összegét tekintve nincs 

konkrét információja.  

 

Balaton Józsefné polgármester: A budapesti NYUFIG próbált segíteni. Nincs most jogviszonyom. A 

rokkantosításhoz is munkaviszony kellene, anélkül nem mehetek. Ahhoz, hogy én 2-3 év múlva 

kérhessem a nyugdíjazásomat, ahhoz is még munkaviszony kell.  

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: Nekünk a falu érdekét kell néznünk. 

Balaton Józsefné polgármester: 7 év korkedvezmény jár a polgármesterség miatt a nyugdíjazásnál.  

 

Csiszár Éva képviselő: Ez az év kellene alkalmazottként? 

 



Balaton Józsefné polgármester: A polgármesteri nyugdíjat csak akkor lehet igénybe venni, ha a 

ciklus lejár.  

 

Csiszár Éva képviselő: A feladatellátás módját csak egyszer lehet módosítani.  

 

Mikulásikné Szeghy Márta képviselő: Az önkormányzat fizet rehabilitációs hozzájárulást, mert 

akkor ennek a költségét megtakarítanánk. 

 

Balaton Józsefné polgármester: Nem, mert 20 fő dolgozó felett kell fizetni.  

 

Csiszár Éva: Minimum 6 órás kell, hogy legyen a foglalkoztatás? 

 

Balaton Józsefné polgármester: A törvényességi ellenőrünk szerint igen. 

 

Simon Margit körjegyző: A NYUFIG szerint a tavalyi változás után akkor csökkentik a szolgálati 

időt, ha a jövedelme nem éri el a minimálbért. Ha a főállású teljes bért visszaszámoljuk 4 órásra, 

akkor a bér minimum 135.000,- Ft/hó kell, hogy legyen. Költségátalány nélkül ennek éves költsége 

cafetériával együtt 2.261 eFt. 

 

Csiszár Éva képviselő: Ha azt akarjuk, hogy ne legyen kevesebb mitn eddig, az 140.000,- Ft-os 

bérrel jön ki és a nyugdíj szempontjából 8 órásnak számít.  

Meg van a megoldás: 4 órás részmunkaidős foglalkoztatás, 143.000,- Ft/hó bér járulékkal + 

cafetéria. 

 

Peresztegnié Cziráki Katalin képviselő: A polgármesternek ez megfelel? 

 

Balaton Józsefné polgármester: Megmondtam, hogy ugyanennyiért csinálom munkaviszonyban is.  

 

Mikulásikné Szeghy Márta alpolgármester: A költségvetést ugyanannyival terheli.  

 

Csiszár Éva képviselő: Megfeleltünk a törvény szerinti minimumnak, mert az 135.275,- Ft.  

 

A körjegyző a fentiek alapján kiszámította a 4 órás részmunkaidős foglalkoztatás illetmény, 

cafetéria és járulékköltségét. (A számítás a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

Balaton Józsefné polgármester személyes érintettséget jelentett be, ezért az ülés vezetését 

Mikulásikné Szeghy Márta alpolgármester vette át.  

 

Simon Margit körjegyző elmondta, hogy amennyiben a tisztség ellátásának módját megváltoztatják, 

úgy az SZMSZ-ről szóló rendeletet is módosítani szükséges.  

 

Az alpolgármester szavazást rendelt el a fenti egyeztetés során kialakult azon javaslatról, hogy a 

polgármester feladatát 2012. január 10. napjától napi 4 órában főállásban lássa el, havi bruttó 

143.000,- Ft-os illetményért és évi bruttó 200.000,- Ft cafetéria-juttatásért, 2012. január 9. napjától 

a társadalmi megbízatású feladatellátást közös megegyezéssel megszüntetik.  

 

 

 

 

 

 

 



A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

1/2012.(I.09.) Határozata 

Balaton Józsefné polgármesteri tisztség betöltése módjának megváltoztatásáról  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete élve a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 37.§.(2) bekezdésében biztosított lehetőséggel – Balaton 

Józsefné (8924 Alsónemesapáti, Rákóczi u. 10.) polgármester kérelmére - a polgármesteri 

tisztség betöltésének módját 2012. január 10. napjától a korábbi társadalmi megbízatású 

helyett főállású, napi 4 órás részmunkaidős foglalkoztatásra módosítják.  

A polgármester társadalmi megbízatású jogviszonya 2012. január 9. napjával megszűnik, 

eddig a napig jogosult tiszteletdíjra, illetve költségátalányra.  

 

A Képviselő-testület a polgármester illetményét bruttó 143.000,- Ft/hó összegben állapítja 

meg. 

A polgármester cafetéria-juttatása bruttó 200.000,- Ft/év. 

 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a kinevezési okmányokat írja alá és a 

Magyar Államkincstár részére küldje meg.  

 

Határidő:  2012. január 20.  

Felelősök:  Mikulásikné Szeghy Márta alpolgármester 

   Simon Margit körjegyző  

 

Az alpolgármester szavazást rendelt el Balaton Józsefné kérelme elutasítása ügyében és a 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal (0 nem és 0 tartózkodás mellett) az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2/2012.(I.09.) Határozata 

Balaton Józsefné polgármester 6 órás foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló kérelme 

elutasításáról  

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete elutasítja Balaton Józsefné 

polgármester azon kérelmét, melyben azt kérelmezi, hogy főállású, részmunkaidős (napi 6 

óra) jogviszonyban lássa el feladatait.  

 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a döntésről a polgármestert határozati 

kivonat megküldésével írásban is tájékoztassa.  

 

Határidő:  2012. január 20.  

Felelősök:  Mikulásikné Szeghy Márta alpolgármester 

   Simon Margit körjegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mikulásikné Szeghy Márta alpolgármester szavazást rendelt el az SZMSZ módosítása ügyében és a 

Képviselő-testület 4 igen szavazattal (0 nem és 0 tartózkodás mellett) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

1/2012.(I.10.) rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  

3/2011. (IV.11.) rendelet módosításáról 

 

Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi. 

 

 

Simon Margit körjegyző: Az SZMSZ módosítást ki kell hirdetni a hirdetőtáblákon.  

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: A számszerűsítés is ki lesz rakva? 

 

Simon Margit körjegyző: A rendelet kihirdetése kötelező, de kirakhatom számszerűen is. 

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: A főállású szóra felkapják a fejüket, ezért tudják, hogy 

számszerűleg mennyibe kerül. 

 

Simon Margit körjegyző: Írjak egy tájékoztatást, amiben szerepel, hogy a 4 órás főállású 

foglalkoztatás költségeit tekintve nem kerül többe, mint a társadalmi megbízatású? 

 

Csiszár Éva: igen.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Szerepeljen, hogy ugyanazért a költségért munkaviszony lett 

megszavazva. 

 

Simon Margit körjegyző: A hirdetményt a holnapi napon kihelyezzük a hirdetőkre.  

 

2. Előterjesztés a nemdohányzók védelmét szolgáló helyi szabályozás előkészítésére 

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester: A kérdés az, hogy akarunk-e máshol is tiltott területet, mint amit a 

törvény előír? 

 

Az előterjesztéshez kapcsolódóan a Képviselő-testület egyöntetűen azon álláspontra helyezkedett, 

hogy nem szükséges tovább bővíteni a nemdohányzó közterületek körét, így nem kívánnak helyi 

rendeletet alkotni. 

 

Balaton Józsefné 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 

3/2012.(I.09.) Határozata 

„A nemdohányzók védelmét szolgáló helyi szabályozás előkészítése” tárgyában 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete „A nemdohányzók védelmét szolgáló 

helyi szabályozás előkészítése” tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 

A képviselő-testület a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLI. törvény 2/A. §-ban foglalt 



felhatalmazással nem kíván élni, e tárgykörben nem kíván helyi rendeletet alkotni. 

 

 

3. Egyebek  

Előadó:  Balaton Józsefné polgármester 

Simon Margit körjegyző  

 

Képviselői kérdésre a körjegyző tájékoztatást adott arról, hogy  

- az Alsónemesapáti, Kossuth u. 46. szám alatti ingatlan vonatkozásában végrehajtó 

közreműködésével az adótartozás miatt jelzálogjog bejegyzését kérték az önkormányzat 

javára,  

- önkormányzati tulajdonú ingatlanról történt falopási ügyben a rendőrségi feljelentés óta az 

ügyek egyesítése történt meg 

- az ülést telefonon hívta össze a polgármester, ezért nincs külön meghívója, ezt az SZMSZ 

lehetővé teszi,  

- a rendőrkapitány személyére lehet javaslatot tenni, mert Németh Attila megbízatása lejárt. 

A Képviselő-testület javaslattétellel nem kívánt élni a rendőrkapitányi posztra 

 

A közös hivatal létrehozására vonatkozásának helyzetéről több képviselő is érdeklődött. A 

polgármester szerint először minden településnek a saját magának kell erről gondolkodni. Az 

intézményes települések helyzete más, mert az állami átveszi őket, de vissza is vehetik a fenntartást.   

 

A képviselők javasolták, hogy egyeztessenek időpontot tárgyalásra közös hivatal létrehozására 

vonatkozóan Kisbucsa, Nemeshetés és Alibánfa önkormányzataival az új törvény ismeretében.   

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő véleménye szerint inkább a testületek döntsenek a 

kérdésben, mintsem fejük felett hozzanak döntést.  

 

Csiszár Éva képviselő pénzügyi bizottság létrehozására tett javaslatot. A bizottság 3 tagú legyen. 

 

A képviselők egyeztettek a szóba jöhető külső tagok személyéről.  

 

Csiszár Éva képviselő szerint a bizottság feladatává kell tenni a költségvetés és beszámoló, 

pályázati elszámolások megtárgyalását.  

 

Simon Margit körjegyző: Az SZMSZ módosításával egyidejűleg hozható létre a bizottság.  

 

A képviselők a külső tagok személyére vonatkozóan éltek javaslatokkal. 

 

Csiszár Éva képviselő: A bizottságba képviselőként Krápicz Lászlóné delegálását javasolta, illetve 

azt, hogy a képviselő kérje fel a javasolt személyeket a bizottság tagjává. Elfogadó nyilatkozatuk 

alapján lehet dönteni a bizottsági tagokról.  

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: A következő ülésen módosítható az SZMSZ és megtartható 

a bizottság alakuló ülése.  

 

 

 

 

 

 

 



A képviselői indítványokra Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt el a pénzügyi bizottság 

létrehozásának szándékáról és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 

4/2012.(I.09.) Határozata 

Pénzügyi bizottság létrehozásának szándékáról 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 3 fő részvételével 

Pénzügyi bizottság létrehozását tervezi.  

A Képviselő-testület a bizottságba delegálja Krápicz Lászlóné önkormányzati képviselőt és felkéri a 

leendő, nem képviselő bizottsági tagok megkeresésére. 

A Képviselő-testület a bizottság tagjait név szerint külön határozatban jelöli meg.  

 

A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy gondoskodjék az SZMSZ módosítására vonatkozó 

rendelettervezet elkészítéséről.  

 

Felelős:   Krápicz Lászlóné képviselő (tagok felkérése tekintetében) 

   Simon Margit körjegyző (rendelettervezet előkészítése tekintetében) 

Határidő:  2012. január 20.  

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: Az idén is tartható az önkormányzat részéről, hogy a 

nemzeti ünnepeket a napjukon tartjuk meg? 

 

Csiszár Éva képviselő: Persze, az iskola közreműködési nélkül is megtartható.  

Ezt követően a testület zárt ülés tartott az önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor, amelyről 

külön jegyzőkönyv készült 

 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Balaton Józsefné   Simon Margit    Pereszteginé Cziráki Katalin 

  polgármester       körjegyző   jegyzőkönyvhitelesítő-képviselő 

 

 

 


