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amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. augusztus
28. napján 19.00 órakor megtartott nyilvános rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Balaton Józsefné polgármester
Mikulásikné Szeghy Márta alpolgármester
Csiszár Éva képviselő
Állandó tanácskozási joggal a testületi ülésekre meghívott: Simon Margit körjegyző,
Munkahelyi elfoglaltság miatt igazoltan távol: Krápicz Lászlóné képviselő, Pereszteginé Cziráki
Katalin képviselő (távolmaradásukat előre bejelentették a polgármesternek)
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 Képviselőtestület ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 3 képviselő jelen van.
Ismertette az ülés telefonos összehívásának okát: az EMVA pályázati támogatás csökkentése
fellebbezési ügye.
Ismertette az ülés egyetlen napirendi pontját, melyet a Képviselő-testület 3 igen, egyhangú
szavazattal elfogadott:
1. Egyebek
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek egyhangúlag Csiszár Éva képviselőt választotta meg a képviselőtestület.
A határozathozatal után a testület rátért az 1. napirendi pont tárgyalására.
1. Egyebek
Előadó: Balaton Józsefné polgármester
Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy az önkormányzat fellebbezését elutasították. A
támogatás csökkentése miatt megkeresték Rigó Csaba Kormánymegbízott Urat, aki elmondta, hogy
mivel az MVH nem szakigazgatási szerve a Kormányhivatalnak, nincs hatásköre az ügyben eljárni.
Az MVH-ban Horváth Zoltán kirendeltségvezetőnél is jártak az ügyben. A megbeszélésen
elhangzottakból kiderült, hogy az MVH is törvényesen járt el, mert nekik külön törvényük van.
Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a közigazgatási eljárási törvény szerint a közléstől
számított egy évig lehet a határozatot módosítani, visszavonni. Az MVH-ról szóló jogszabály azt
írja le, hogy 5 éven belül a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövető, illetve a döntés
módosítható. A két törvény nincsen összhangban. Mi a közigazgatási hatósági eljárási törvényre, az
MVH saját jogszabályára és az Uniós elvárásokra hivatkozik. Sok vállalkozás, önkormányzat
támogatását csökkentették le, vagy követelték vissza a már kiutalt támogatást a beruházás
befejezése és a pénzügyi elszámolás után.
Csiszár Éva képviselő: Ki követte el a szabálytalanságokat?
Balaton Józsefné polgármester: A hatóság. De a külön törvény alapján ők is törvényesen jártak el.

Csiszár Éva képviselő: A hatóság önmagát bírálta felül, nem az önkormányzat elszámolását.
Dr. Szeghy Márta alpolgármester: A törvény megengedi számára, hogy felülbírálja a döntését.
Csiszár Éva képviselő: Az Európai Uniós bíróságon nem állná meg a helyét ez a döntés. Eljárási
hiba az, hogy a két törvény nincs egymással összhangban.
Dr. Szeghy Márta alpolgármester: Ez a jogalkotó hibája.
Csiszár Éva képviselő: Ha a hibát a hatóság követte el, azt miért hárítja másra? Erre nincsen
törvény!
Balaton Józsefné polgármester: A pályázati kiírás volt hibás. Az Unióhoz elértek az első
elszámolások és akkor derülhetett ki ez a probléma. Már csak bíróság következhet. Azonban, ha
számolunk, akkor ez már nem éri meg nekünk.
Csiszár Éva képviselő: Még van beadandó elszámolásunk, aminek a helyzete megnehezíthető.
Arra is van szabály, hogy mennyi idejük van az elszámolás jóváhagyására?
Balaton Józsefné polgármester: Az első ütemben nem voltak külső-belső munkálatok a játszótér
kivitelezésben. A második elszámolásban vannak olyan munkák, amelyekkel variálnak.
A 2008-ban falumegújításra beadott pályázatokat visszamenőleg variálják, módosítják.
Csiszár Éva képviselő: Lehet, hogy nem csak ennyivel, hanem 5-6 millió forinttal is módosítanak?
Balaton Józsefné polgármester: A mi pályázatunkat csak ennyiben érinti. Azért nem kaptunk a II.
ütemre még pénzt (sőt hiánypótlást sem), mert a határozatot visszavonták és felfüggesztették ezt az
eljárást. Ha a fellebbezés jogáról lemondunk, akkor folytatódik tovább az eljárás. Arra kaptunk
ígéretet a Hivatalvezetőtől, hogy két héten belül megkaphatjuk a támogatást.
Csiszár Éva képviselő: A 2013-as költségvetés tervezetében az ideihez képest megfelezték az
önkormányzati támogatást. Így honnan tudjuk kigazdálkodni, ha visszamenőleg elvonnak 1,5 millió
forint támogatást? Attól, hogy sajnálnak minket, ki kell fizetni a villanyszámlát.
Simon Margit körjegyző elmondta, hogy amíg a második ütem kifizetése nem történik meg, vagy az
MVH nem írja le, hogy beadott kérelemhez képest mekkora összegű támogatást utal ki, az OTP III.
ütemre addig nem köt támogatás-megelőlegezési hitelszerződést.
A III. ütem munkálatai elkészültek, a vállalkozó a számlát benyújtotta, kifizetni nem tudtuk. A
kifizetés késedelme csődbe viheti a vállalkozót, illetve adósságrendezési eljárást indíthat az
önkormányzat ellen.
Simon Margit körjegyző javasolta, hogy a korábbi támogatás-megelőlegező hitel felvételére
vonatkozó határozatot vonja vissza a Képviselő-testület, mert a megváltozott támogatási feltételek
mellett új döntést kell hozni az ügyben.
Elmondta továbbá, hogy elképzelhető, hogy a II. ütemre felvett támogatás-megelőlegező hitelt
prolongáltatni kell a banknál. Ugyanis annak futamideje 2012. szeptember 30-án lejár. Ez is testületi
döntést igényel. Át kell számolni a III. ütem önrészét és az igényelhető támogatást.
Csiszár Éva képviselő kérte, hogy számítsák ki, hogy mennyibe került valójában az
önkormányzatnak ez a beruházás.

Balaton Józsefné polgármester: A pályázat benyújtásakor 20% áfával számoltunk, annyi lett volna
az önrész.
Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a támogatás-megelőlegező hitel ügyében a júniusi ülésen
hozott határozatot célszerű lenne visszavonni és újraszámolni az összegeket.
Ha szeptember 30-ig kiutalja az MVH a II. ütem támogatását, akkor nincsen szükség
hitelprolongációra. Közben elő kell készíteni a III. ütem támogatás-megelőlegező hitelének
felvételét.
Csiszár Éva képviselő javasolta, hogy a testület ezen az ülésén csak a korábbi döntését vonja vissza,
az egyéb döntéseket akkor hozzák meg, ha testület teljes létszámában jelen lesz.
Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt el az 53/2012. (VI.06.)számú határozat
visszavonása ügyében és a Képviselő-testület 3 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének
73/2012.(VIII.28.) határozata
az 53/2012.(VI.06.) határozat visszavonásáról
Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2012. június 6ai nyilvános ülésén hozott 53/2012.(VI.06.) számú határozatát, amelyben 13.718.158,- Ft összegű
hitel felvételéről döntött - az önkormányzat által a Falukép megújítás Alsónemesapátiban
fejlesztéshez EMVA támogatás megelőlegezésére – visszavonja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy az új támogatási határozatban
foglaltaknak megfelelően készítsék el a támogatás-megelőlegező hitel felvételéhez szükséges
dokumentációt.
Felelős: Balaton Józsefné polgármester és Simon Margit körjegyző
Határidő: 2012. szeptember 30.
Simon Margit körjegyző elmondta, hogy a III. ütem elszámolás benyújtása attól függ, hogy a II.
ütemű támogatást mikor utalják ki. Ettől függ az újabb támogatás-megelőlegező hitel felvétele, ettől
pedig az, hogy mikor tudja az önkormányzat a III. ütemet kifizetni a vállalkozónak. Ez befolyásolja
a III. ütemű elszámolás benyújtását és a támogatás kiutalását, valamint az is, hogy kijelölik-e
helyszíni ellenőrzésre. Elő lehet készíteni a III. ütemű elszámolást, de beadni nem.
Csiszár Éva képviselő javasolta, hogy mivel az MVH döntése az önkormányzati működésből von el
pénzt, ezért adják be ismételten az önhiki támogatási kérelmet.
Balaton Józsefné polgármester: Nemesapáti község Önkormányzata sem kapott túl sok önhikit az
első ütemben és továbbra sem tudja átadni a szükséges összeget, az EMVA támogatás csökkentése a
működést veszélyeztető tényező.
A polgármester szavazást rendelt el az önhiki pályázat benyújtásáról és a Képviselő-testület 3 igen,
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének
74/2012.(VIII.28.) 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:
 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 forint összegű működési célú
hiánnyal fogadta el.
IV.
a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.
V.
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. szeptember 10.
Simon Margit körjegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy az óvodafelújításra beadott BM pályázat
ügyében még mindig nincs eredmény. Az óvodafejlesztési pályázatot benyújtották a beadási
határidő első napján és szinte másnap felfüggesztették a befogadást.
Az NKA kiutalta a könyvtári bútorzatfejlesztési támogatást, augusztus 31. a teljesítési határidő.
A körjegyző elmondta továbbá, hogy az egyszeri gyermekvédelmi támogatásként pénzben a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményes gyermekeknek 5.800,- Ft került kiutalásra. A következő
támogatást novemberben Erzsébet utalvány formájában kell nyújtani.
A GYEA az élelmiszersegély-osztás első ütemét – a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt –
szeptember-október hónapra ígéri, a második osztás várhatóan december-januárban lesz.
Közérdekű munkavégzésre munkahelyként kijelölhetik az önkormányzatot, már most is van egy
ilyen munkás.
Az iskoláztatási támogatás 50 órai igazolatlan hiányzás után nem felfüggesztésre, hanem
szüneteltetésre kerül.
A körjegyző tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a Parlament honlapján megjelent egy képviselő
önálló képviselői indítvány, amit Lázár János jegyez. Ez arra vonatkozik, hogy közös
önkormányzati hivatalt kizárólag azon települések hozhatnak létre, amelyek ugyanazon
országgyűlési választókerületbe tartoznak. Ez a törvény sarkalatosnak minősül.
Három választókerület lesz a kisebb létszámú Parlamenthez.

Alsónemesapáti, Nemesapáti, Pethőhenye a keszthelyi, míg Nagypáli és Kispáli a zalaegerszegi
OEVK-hoz tartozik. Így ha a törvényjavaslatot elfogadja a Parlament, akkor a települések nem
tudnak közös hivatalt létrehozni.
Balaton Józsefné polgármester: Ez sok meglévő körjegyzőséget is érint.
Csiszár Éva képviselő: A megváltozott helyzetre tekintettel célszerű felvenni a kapcsolatot a többi
településsel.
Simon Margit körjegyző: A rendelkezésünkre álló anyagot átküldtem hétfőn emailben a Nagypáli
Körjegyzőségre.
Balaton Józsefné polgármester felvetésére - miszerint az iskolaépület ablakcseréjét rendeljék meg Csiszár Éva képviselő javasolta, hogy a pénzügyi helyzet részletes áttekintése után térjenek vissza
erre a kérdésre.

A határozathozatal után a testület zárt ülést tartott az önkormányzati hatósági ügyek tárgyalása
során, amelyről külön jegyzőkönyv készült.
K. m. f.
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