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J E GYZ Ő K Ö NYV
amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 20.
napján 18.00 órakor megtartott 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.
Az ülésen Renácz Lászlóné, Rostáné Horváth Erzsébet és Virághné Ujj Ilona állampolgár jelent
meg.
Balaton Józsefné polgármester köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselőtestület ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő jelen van.
Ismertette az ülés napirendi pontjait és javaslatot tett a meghívó napirendi pontjainak felcserélésére
az alábbiak szerint, melyet a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadott:

1. Pénzügyi bizottság alakítása
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
2. 2012. évi költségvetés előkészítése
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
3. Egyebek
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek egyhangúlag Csiszár Éva képviselőt választotta meg a képviselőtestület.
A döntéshozatal után a testület rátért az 1. napirendi pont tárgyalására.
1. Pénzügyi bizottság alakítása
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
Simon Margit körjegyző: a pénzügyi bizottság létrehozásának célja, hogy segítséget nyújtson a
Képviselő-testületnek, javaslatokat, észrevételeket tegyen a pályázatokkal kapcsolatban. Nem
kötelező 2000fő alatti településen létrehozni, szabadon választott. Ötv. kimondja, hogy a bizottság
elnöke és tagjainak több mint felét a települési képviselők közül kell választani.
Az Ötv. 24. § (1) bekezdése szerint a polgármester és az alpolgármester nem lehet a bizottság
elnöke. A bizottsági tagokat a Képviselő-testület választja meg. A Pénzügyi Bizottság létrehozása
az SZMSZ módosítását is szükségessé teszi. Meg kell határozni a bizottság feladatait.
Pénzügyi bizottság alakuló ülése is megtartható a mai napon. A bizottsági tagjelölteknek
nyilatkozniuk kell, hogy zárt ülés tartását kérik vagy a nyilvános tárgyalásba beleegyeznek.

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő ismertette a pénzügyi bizottság feladat és hatáskörére
vonatkozó általuk elkészített tervezetet.
Simon Margit körjegyző: A bizottság feladat- és hatásköre nagyrésze egyezik az Ötv-ben
foglaltakkal. A bizottsági ülésről ugyanúgy jegyzőkönyv készül, mint a testületi ülésről. A
körjegyző vagy megbízottja jelenléte kötelező.
Érdemes azonban megfontolni, hogy minden pályázatnál szükséges-e az előzetes bizottsági ülés,
megbeszélés? A pályázati elszámolás benyújtása előtt vagy azt követően akarja az elszámolást
megtekinteni a bizottság? Támop-os pályázatok 12 mFt-tól 30 mFt-ig terjedtek. Ezeknek az
áttekintése nem kis feladat.
Krápicz Lászlóné képviselő: Nem a számlákat kellene leellenőrizni. Azokkal kell foglalkozni, ahol
van önrész, vagy hitelből kell finanszírozni. Fontos, hogy minél hamarabb jöjjön vissza a pénz.
Csiszár Éva képviselő: ne azt nézzük, hogy milyen sorok vannak a számlákon.
Simon Margit körjegyző: A bizottság a pályázatok előzetes hatásvizsgálatát végezné el: önrész,
futamidő szempontjából véleményezné a pályázatokat.
Vonatkozna mindez a pályázati úton megszerezhető állami támogatásokra is? Egyre több olyan
jogcím van, ami korábban normatívan finanszírozott volt, most pedig pályázni kell rá pl.:
Pedagógus illetmény kiegészítés vagy IPR támogatás? Olyan pályázatokra is vonatkozik-e,
amelynek nincs önrésze? Ezeknél a támogatásoknál addig nincs kifizetés, amíg az összeget nem
kapjuk meg. Általában december 31-ig megkapjuk és következő év június 30-ig kell kifizetni.
Krápicz Lászlóné képviselő: Költségvetési törvény szerint igényelhető támogatásokra nem
vonatkozik, erről elegendő a bizottság tájékoztatás. Önrész nélküli pályázatra csak akkor, ha nincs
benne utófinanszírozás.
Simon Margit körjegyző: A pénzügyi elszámolás után szabályszerűségén mit kell érteni?
Csiszár Éva képviselő: A pályázatok megvalósulása után a pénzügyi elszámolás szabályszerűségét.
Még az elszámolás benyújtása előtt, hogy ne kapjunk hiánypótlást, mielőbb a pénzünkhöz jussunk.
Mikulásikné Szeghy Márta képviselő: Nagy mélységben kell ismerni a pályázatot, hogy ezt meg
tudják csinálni.
Csiszár Éva képviselő: szakmai oldalát a pályázó ismeri pl. az iskola, azzal nem kell foglalkoznunk.
Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: Amihez szükséges önkormányzati önrész, azt kell
megvitatni.
Simon Margit körjegyző: Az intézményi pályázatok mindenképpen érintik az önkormányzatot,
hiszen az finanszírozza az intézményt. Projektmenedzsment ülések általában munkaidő után
vannak, azokon részt akar venni az egész bizottság?
Virágné Ujj Ilona: pénzügyi bizottságból egy tag legyen jelen a projektmenedzsment ülésén a
pályázat benyújtása előtt.
Csiszár Éva képviselő: Nincs olyan pályázat, aminek nincs önrésze, a folyószámla-hitel kamata is
költség.
Virágné Ujj Ilona: összeghatárt kell megállapítani.

Csiszár Éva képviselő: A költségvetési törvényhez kapcsolód „kényszerpályázat” esetén nem
indokolt a bizottsági, testületi döntés, hiszen automatikusan megkapjuk a pénzt az ún. pályázatra. 1
mFt felett már pénzügyi bizottságnak kell dönteni.
Balaton Józsefné polgármester: eddig sem nyújtott be az iskola pályázatokat a Képviselő-testület
tudomása nélkül. Esetleg utófinanszírozás okozott gondot.
Simon Margit körjegyző. Összefoglalva a pénzügyi bizottság vizsgálja és véleményezi az
önkormányzatnál és intézményeinél benyújtásra kerülő pályázatok pénzügyi hatását és a hozzá
szükséges önrész meglétét. Kivételt képeznek ezalól, vagyis nem szükséges a pénzügyi bizottság
véleményezése:
1. az éves költségvetési törvény végrehajtási rendelete alapján benyújtandó pályázatok
esetében.
2. ha nem szükséges önrész, és teljesen előfinanszírozott a pályázat
A pályázatok megvalósulása után a pénzügyi elszámolás szabályszerűségét, annak benyújtása előtt.
Ez a szabály szintén nem vonatkozik az 1)-2) pontokban megjelölt esetekre.
Renácz Lászlóné: A pénzügyi bizottság páros vagy páratlan létszámú?
Simon Margit körjegyző: Nincs rá előírás, de a páratlan a célszerű. A bizottság elnökét és tagjainak
több mint felét a települési képviselők közül kell választani.
Krápicz Lászlóné: Azért kértünk fel három személyt, hogy többrétű legyen a bizottság munkája,
több segítséget kapjunk.
Simon Margit körjegyző: Öt fős lehet maximum a bizottság, ebből 3 fő képviselő, két fő külső
személy. Megoldás lehet az, hogy valamelyik személyt állandó tanácskozási joggal meghívja a
bizottság az ülésére és nem lesz a bizottság tagja.
Balaton Józsefné polgármester: Öttagú pénzügyi bizottság létrehozására tett javaslatot.
Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt el az SZMSZ módosítása ügyében és a Képviselőtestület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
2/2012.(I.25.) rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011.(IV.11.) rendeletének módosításáról
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletének részét képezi.

A pénzügyi bizottság tagjai az alábbi javaslatok érkeztek:
Képviselők (Csiszár Éva, Krápicz Lászlóné, Pereszteginé Cziráki Katalin)
Külső tagok: Renácz Lászlóné, Rostáné Horváth Erzsébet, Virághné Ujj Ilona
Mind a képviselők, mind a külső tagok egyaránt úgy nyilatkoztak, hogy a megbizatást vállalják és a
nyilvános tárgyalásba beleegyeznek.
Balaton Józsefné polgármester javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság tagjának válasszák meg Csiszár
Éva, Krápicz Lászlóné, Pereszteginé Cziráki Katalin képviselőt, továbbá Renácz Lászlónét, Rostáné
Horváth Erzsébetet.

A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2012.(I.20.) határozata
Pénzügyi Bizottsági tag megválasztásáról
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság tagjává választja
meg Csiszár Éva, Krápicz Lászlóné, Pereszteginé Cziráki Katalin képviselőket, továbbá Renácz
Lászlónét, Rostáné Horváth Erzsébetet.
A Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjai esküt tettek, erről okmányt írtak alá.
Ezt követően a polgármester szünetet rendelt el és a pénzügyi bizottság megtartotta alakuló ülését.
A Pénzügyi Bizottság ülését követően Krápicz Lászlóné képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Bizottság elnökévé Krápicz Lászlóné képviselőt,
elnökhelyettesévé Csiszár Éva képviselőt választotta meg és úgy határozott, hogy üléseire állandó
tanácskozási joggal meghívja Virághné Ujj Ilonát.
Balaton Józsefné polgármester: A pénzügyi bizottság munkáját a hivatal készíti elő, a jegyző
irányításával.
A hivatal fennmaradásának feltétele, hogy olyan körjegyzőség legyen, ahol 1500 fő lakosságszám
meg van. Indokolt Kisbucsa, Nemesapáti, Alibánfa önkormányzatainak megkeresése.
Közös intézmények finanszírozása tekintetében fontos az önhiki, Nemesapáti Önkormányzatt
igyekszik fizetni. Szennyvízberuházásból egyszeri bevételünk lesz. Nemesapáti önkormányzata
ígéretet tett arra, hogy hátraléka rendezésére fordítja az egyszeri bevételt.
Az utófinanszírozott pályázatok rontják az önkormányzat anyagi helyzetét, a kifizetések csúsznak.
Kemény munka hárul ezzel a körjegyzőre. Reméljük, hogy ezzel is megbirkózik.
Csiszár Éva képviselő: Mi a beszámoló és a költségvetés határideje?
Kiss Andrea gazdálkodási előadó: PM INFÓ határideje 2012. január 20. A beszámolóé 2012. április
30.
Renácz Lászlóné: március eleje a költségvetés leadási határideje, február közepéig kell
megtárgyalni és után 45 nap van a leadásra.
Csiszár Éva képviselő: A bizottság a kész anyagot át tudja alaposan nézni és a testületi ülésen már
csak el kell fogadni.
Balaton Józsefné polgármester: Nemesapátival együttes testületi ülést kell tartani a közös
intézmények vonatkozásában.
Ezt követően a testület rátért a 2. napirendi pont tárgyalására.

2. 2012. évi költségvetés előkészítése

Előadó: Balaton Józsefné polgármester
A testület a Hivatal által elkészített anyagok alapján egyenként tárgyalta át a költségvetési
tervezeteket.
A polgármester felkérésére a körjegyző először a védőnői szolgálat vonatkozásában adott
áttekintést.
Simon Margit körjegyző: TB finanszírozást – mely nem fedezi a kiadásokat – a védőnői szolgálat
működési kiadásaira kell fordítani. 1 fő védőnő látja el a feladatokat. A csökkent gyereklétszám
miatt a finanszírozás is kevesebb. 350 eFt működési hozzájárulás oszlik meg gyereklétszám
arányosan a három fenntartó között. Iskola egészségügyi feladatokat közösen látja el a háziorvossal
a védőnői szolgálat. Minimális önkormányzati hozzájárulással ellátható a feladat.
Krápicz Lászlóné képviselő: Nem rendszeres juttatásként mi lett tervezve?
Kiss Andrea gazd ea: 9,- Ft /km utiköltség és továbbképzés.
Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: Étkezési utalvány tavaly volt a védőnőnek?
Kiss Andrea: Most nincs benne a tervezetben, tavaly volt.
Egyéb észrevétel nem volt, ezért áttértek a Körjegyzőség tervezetére.
Simon Margit körjegyző: A létszám 6 fő volt tavaly. 2011.12.31. napján előrehozott öregségi
nyugdíjba vonult 1 fő. Ehhez a képviselő-testületek vállalták, hogy a NYUFIG által kiközölt
összeget, kb. 1,3 mFt-ot 15 napon belül átutalják.
Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: Az önkormányzati hozzájárulás felezve lett Nemesapátival?
Simon Margit körjegyző: Lakosságszámarányos a megosztás.
Csiszár Éva képviselő: Nemesapáti úgy kezeli mint a finanszírozását mint az eddigieket?
Simon Margit körjegyző: 1,3 mFt-ot utalt ma Nemesapáti.
Krápicz Lászlóné képviselő: Tavalyról 1.994 mFt-tal tartozik Nemesapáti a Körjegyzőséghez.
A Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda vonatkozásában a 2012. évi költségvetés tervezetéhez
kapcsolódóan az alábbi észrevételek, kérdések voltak:
Simon Margit körjegyző: Nemesapátival közös fenntartású az intézmény, több épülettel, amely
kihat a dologi kiadásokra. Csak a kötelező juttatásokat terveztük, a jogszabály szerinti minimális
mértékben. Az igazgató kérésre kiszámoltuk, hogy mennyibe kerülne 5 eFt étkezési hozzájáruláséves szinten 1,7 mFt.
Óraadóként német, fizika tanár van. 1 betöltetlen álláshely (dajka). Prémium éves dolgozó
jogviszonya az I. félévben megszűnik. Jubileumi jutalmat tavaly többet kellett fizetni.
Dologi kiadásoknál a tényszámokból indultunk ki.
Pályázati pénz nincs a tervezetben. TÁMOP-pályázatból 1 mFt visszatérülését várjuk még
önkormányzati bevételekhez.
Állami támogatás 36 mFt-ot tesz ki. Többcélú Kistérségi Társulás 16 mFt-ot igényelhetjük,
prémiumévek program visszaigénylése szintén bevétel.

Önkormányzati rész tanuló arányosan került elosztásra a fentieken túl szükséges működési
hozzájárulás.
Létszámok: Óvodás 45 fő, Iskolás 88 fő
2010. évi tartozást Nemesapáti kiegyenlítette.
2011. évben 8.289 eFt-ot adott át.
Közös intézmények fenntartása megállapodás
Csiszár Éva képviselő: Az étkezési utalvány finanszírozására (1.714 eFt) van megoldás?
Krápicz Lászlóné képviselő: A tervezetthez képest a béren marad? Óraadó kevesebbe kerül.
Simon Margit körjegyző: Minden álláshelyre kell bért tervezni, így van benne tartalék, de ennyi
nincsen.
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési anyagához az alábbi észrevételek voltak:
Simon Margit körjegyző ismertette e bevételek jogcímeit. Elmondta, hogy az iparűzési adó
tervezése nehéz, az előleggel május 31-ig számolnak el (így akár nagyobb összegű visszafizetési
kötelezettség is előfordulhat).
Kommunális adót az előző évi szinten, gépjárműadót kevéssé alatta tervezték (2011-ben több
évekre visszamenő végrehajtás eredményeként egyszeri bevételek keletkeztek). Talajterhelési díj
tervezéshez Zalavíz január 31-ig szolgáltat adatot.
Krápicz Lászlóné képviselő: Mi a rákötés határideje?
Balaton Józsefné polgármester: 2012. 12.31 – 2013. 06.30. Kb. az ingatlanok 70 %-nál tartunk.
Simon Margit körjegyző: Bevételek között bérleti díj kultúrháznál terveztünk. Az Iskolatej EMVA
támogatásból visszaigénylés útján érkezett tavaly, idén szállítói finanszírozás lesz.
EMVA támogatást terveztük bevételként: Kultúrház és esőbeálló felújítás nettó értékének
megtérítése. Az elszámolás beadtuk, de még hiánypótlást sem kaptunk.
2012. megvalósuló program elemekről külön kimutatás készült: 2012. június 30-ig postaépület
külső felújítása, parkosítás a település több pontján. KPA kikéréssel és támogatás megelőlegező
hitellel tudjuk finanszírozni a III. ütemet, kamata kb. 11 %. Szennyvízdíj érdekeltségi hozzájárulás
végrehajtási bevétellel az Észak-Zalai Összefogás CST megszűnése után, mint egyszeri bevétellel
lehet számolni.
Balaton Józsefné polgármester: Szennyvízberuházás 6 társult települése viziközműhitelt teljesen
visszafizette. Ennek kamatait az önkormányzatnak kellett kifizetnie. Alsónemesapáti 5 mFt
kiutalásra számíthat. Nemesapátinak is várható kiutalandó összeg.
Krápicz Lászlóné képviselő. Ezt még az idén megkapjuk?
Balaton Józsefné polgármester: Igen. A hiányos LTP-ből is beszedhető kb. 1 mFt (bírósági
végrehajtó közreműködésével).
Kiadások között terveztük a polgármester részmunkaidős illetményét, folyószámla hitellel
kapcsolatos költségeket, közvilágítást, ügyeleti hozzájárulásokat. A Zalaispa Társulás részére
átadandó ÉCS-t, a hulladékszállítás költségét (önkormányzat fizeti a lakosság helyett).
Közművelődési tevékenységként eMagyarország pont és könyvtár költsége szerepel: 1 és ½
álláshely. Egyik minimálbéres.
Segélyek jogcímenként kerültek ismertetésre.
Zeg térsége csatorna társulattól 140 eFt visszajár a pénzügyi elszámolás után az önkormányzatnak.

A képviselők megbízták a körjegyzőt, hogy a pénzügyi bizottság ülésére pontosítsa a tervezetben
lévő számadatokat.
3. Egyebek
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a víziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX.
törvény alapján az önkormányzatok víziközmű szolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó
hatásköre 2011. december 31-én 23 órakor megszűnt. Fentiekre tekintettel a víz-szennyvíz díj és
folyékony hulladék szállítási 2012. évi díjakat megállapító rendeleteket hatályon kívül kell
helyezni.
A polgármester szavazást rendelt a rendeletek hatályon kívül helyezéséről és a Képviselő-testület 55 igen szavazattal az alábbi rendeleteket alkotta:
Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselőtestületének
3/2012. (I. 25.) rendelete
a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló
8/2007. (XII.11.) számú rendelete hatályon kívül helyezéséről
Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselőtestületének
4/2012. (I. 25.) rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2010.
(XII.17.) rendelet módosításáról
Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.
Simon Margit körjegyző elmondta, hogy az Országgyűlés módosította a talajterhelési díj mértékét
megállapító 2003. évi LXXXIX. törvény 12.§.(3) bekezdését. Ehhez hozzá kell igazítani a helyi
rendeletet.
A polgármester szavazást rendelt a rendelet módosítása ügyében és a Képviselő-testület 5-5 igen
szavazattal az alábbi rendeleteket alkotta:
Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2012. (I. 25.) rendelete
a talajterhelési díjról szóló 12/2009. (IX. 30.) rendeletének módosításáról
Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.
Simon Margit körjegyző tájékoztatást adott a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt módosító 2011.
évi CCI .törvény 196.§-ában foglalt rendelkezésekről. Miszerint:
„57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja
meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított
hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.
(2) Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el 2011. évre a települési önkormányzat képviselőtestülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a

közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a 2011. december 31-én
alkalmazott díjat.”
A Képviselő-testület 2011. decemberi ülésén 149/2011.(XII.14.) számú határozattal fogadta el a
szolgáltató 2012. évre vonatkozó közszolgáltatási díjjavaslatát és módosította a hatályos
közszolgáltatási szerződés mellékletét képező díjat.
A polgármester szavazást rendelt el a hulladékszállítási díj ügyében és a Képviselő-testület 5 igen,
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének
7/2012.(I.20.) határozata
Pénzes József egyéni vállalkozóval kötött hulladékszállítási szerződés módosítása ügyében
Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testülete tekintettel a 2011. évi CCI .törvény
196.§-ában foglalt rendelkezésekre úgy határozott, hogy 2012. január 1. napjától a 2011. december
31. napján hatályos közszolgáltatási díjat kell alkalmazni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződés fentiek
szerinti módosítását aláírja.
Felelős:
Határidő:

Balaton Józsefné polgármester
közszolgáltatási szerződés módosítás tárgyában: 2012. február 28.

Balaton Józsefné polgármester tájékoztatást adott arról, hogy 2 hónapra 2 fő 8 órás
foglalkoztatására kerül sor szociális segítőként 70 %-os támogatással.
Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő, az ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatást adott arról, hogy
az ügyrendi bizottság 2012. január 15-én ülést tartott. Az ülésen készített anyagot a körjegyzőnek
átadta.
Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a bizottság ülésén a körjegyző vagy megbízottjának
tanácskozási joggal részt kell vennie. A bizottság által készített előterjesztést a jegyzőkönyvhöz
csatolja. A polgármester jogviszonyának változása miatt az SZMSZ módosítása megtörtént.
Krápicz Lászlóné képviselő javasolta, hogy kérjenek árajánlat önkormányzati honlap készítésére.
Több észrevétel, javaslat nem volt, ezért a polgármester az ülést 22.00 órakor bezárta.

K. m. f.

Balaton Józsefné
polgármester

Simon Margit
körjegyző

Csiszár Éva
jegyzőkönyvhitelesítő-képviselő

