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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely készült Alsónemesapáti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 

27. napján 18.30 órakor megtartott nyilvános rendkívüli testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:  Balaton Józsefné  polgármester 

  Dr. 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, állampolgár nem jelent meg. Az ülés 

megnyitását követően az 1. napirendi pont tárgyalása során érkezett Jagasics Dezső.  

 

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 telefonos összehívásának okát: az EMVA pályázat helyszíni ellenőrzés 

tapasztalatairól, eredményéről tájékoztatás  

 

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

szavazattal elfogadott: 

 

1. Egyebek  

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek egyhangúlag Krápicz Lászlóné képviselőt választotta meg a képviselő-

testület.  

 

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

 

1. Egyebek  

Előadó: Balaton Józsefné polgármester 

 

Balaton Józsefné polgármester elmondta, hogy bizonyossá vált, hogy a támogatás-megelőlegező 

hitel futamidejének lejártáig az MVH nem fog támogatást kiutalni.  

Az ellenőrzéskor a kivitelező Jagasics Dezső és a műszaki ellenőr Kondor Erika jelen voltak. A hiba 

miatt támogatást tart vissza várhatóan az MVH. A műszaki ellenőrnek írásban eltérés-indokolást 

kell benyújtania az MVH-hoz.  

Elmondta továbbá, hogy meghívták az ülésre Kondor Erika műszaki ellenőrt és Jagasics Dezső 

kivitelezőt is Kondor Erika orvosi vizsgálatra megy, ezért nem tud jelen lenni az ülésen, a kivitelező 

késve érkezik. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: A műszaki ellenőrnek jelen kellene lennie az ülésen.  

 

Balaton Józsefné polgármester: Helyszíni ellenőrzésre került sor 2012. szeptember 25-26-án az 

EMVA pályázat I-II. ütemére vonatkozóan. Az ellenőrzés eredménye: a Kultúrház nyílászárói a 

dokumentumok többségében rosszul szerepelnek, nem a tényleges méretüket tüntették fel. Nem volt 

olyan MVH-kódos ablakméret, mint amit itt ki kellett cserélni. Hasonló méretű MVH-kódos tételt 

találtak.  



 

Krápicz Lászlóné képviselő: Ezt nem értem. A pályázatot nem MVH-kódok alapján kellett volna 

beadni, hanem külön árajánlatot kérni, mert ott nem szerepelt ilyen méret.   

 

Csiszár Éva képviselő: A mai nap délelőtt a polgármesterrel és a körjegyzővel áttekintettük a 

dokumentumokat. Más méretű ablak lett beépítve. A pályázatban, terven, közbeszerzési kiírásban, 

építési naplóban ugyanazok a méretek szerepelnek. Az elszámolás mellékleteként a pályázatban 

szereplő és nem a tényleges ablakméretek lettek megadva. Az építési és felmérési napló nem a 

valóságot tartalmazza, az elszámolás sem a tényadatok alapján készült. Az építési naplót és a 

felmérési naplót is meghamisították, mert nem a valóságot tartalmazza.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Mennyi pénzről van szó? 

 

Balaton Józsefné polgármester: Egymillió-egyszázezer forint. Kondor Erika beismeri a hibáját.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: És be is fizeti? 

 

Csiszár Éva képviselő: Ehhez kellett volna most itt megjelennie és nyilatkozni, hogy valóban 

elismeri a hibáját.  

 

Simon Margit körjegyző: Azon összeg megtérítése követelhető (az más kérdés, hogy milyen 

arányban a kivitelezőtől és  a műszaki ellenőrtől), amelyet a nyílászárók vonatkozásában nem fogad 

el az MVH.  

 

Csiszár Éva képviselő: A kivitelező és a műszaki ellenőr felelőssége felmerül. Ők kártérítési 

felelősséggel tartoznak az önkormányzat felé. Amíg ez nem kerül rendezésre, a III. rész-számlára se 

Jagasics Dezsőnek, se Kondor Erikának kifizetést nem teljesít az önkormányzat.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Az 1,1 mFt-ot vissza lehet tartani, de az összes többit ki kell fizetni, 

ami jár.  

 

Csiszár Éva képviselő: Az 1,1 mFt-t a második ütemet érinti, nem ezt.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Mennyivel tartozunk Jagasics Dezsőnek? 

 

Simon Margit körjegyző: Harmadik ütem áfa nélküli összegével. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: A vállalkozót nem lehet tönkretenni azzal, hogy elvégzett egy munkát 

és 10 milliót nem fizetünk ki neki.  

 

Csiszár Éva képviselő: Azt kell kérni a műszaki ellenőrtől, hogy írásban nyilatkozzon, hogy 

elismeri-e felelősségét. 

 

Balaton Józsefné polgármester: Lehet, hogy gyakorlatlansága az oka a hibának. Hiába mondják, 

hogy máskor elfogadták. Ez az összeg nem az önkormányzat költsége! 

 

Csiszár Éva képviselő: Kifizettük a műszaki ellenőr számláját?  

 

Simon Margit körjegyző: A III. ütemét nem. Azonban azt visszatartani azért nem lehet, mert a 

kiegyenlítetlen számlát nem lehet a kifizetési kérelemben szerepeltetni és nem igényelhető az 

MVH-tól.  

 



Jagasics Dezső a Kultúrház (II. ütem) kivitelezője érkezett a testületi ülésre. 

 

Balaton Józsefné polgármester: Az MVH a helyszínen készült jegyzőkönyv és a műszaki ellenőr 

által benyújtott dokumentum alapján dönt.  

 

Jagasics Dezső: Tudtam, hogy a tervben nem a régi méretek voltak. A szélesebb ablakoknak több a 

költsége, ami nem volt a pályázatba betervezve.  

A műszaki ellenőr mondta, hogy m2-re ugyanaz, amit beépítünk. Én a munkát elvégeztem, a 

dokumentumokat rontottuk el. Le kell valakinek ellenőriznie az én munkámat.  

 

Csiszár Éva képviselő: Vélhetőleg a műszaki ellenőr követett el hibát.  

 

Jagasics Dezső: Nem jegyzett be az építési naplóba a műszaki ellenőr, hogy nem megfelelő az 

ablakméret. Négyzetméterre ugyanakkora ablak lettek beépítve.  

A felmérési naplóban a valós helyzetet kell rögzíteni.  

 

Csiszár Éva képviselő: Okoz-e gondot a vállalkozónak, van-e hátránya abból, hogy az elkészült III. 

ütem számláját nem tudjuk kifizetni? 

 

Jagasics Dezső: Szerencsére egy másik beruházásnál tudtak időben fizetni. Hiteleim vannak, azért 

tudtam megoldani eddig. 1 hónap múlva vélhetően gondban leszek. Arra törekszem, hogy a NAV-

nál ne legyen tartozásom. 

 

Jagasics Dezső távozott az ülésről. 

 

Simon Margit körjegyző: Addig nem kap az önkormányzat támogatás-megelőlegező hitelt a III. 

ütem számláinak kifizetésére, amíg a II. ütemre az MVH nem utal, vagy határozatban nem állapítja 

meg a támogatás összegét. 

 

Csiszár Éva képviselő: Az önkormányzatnak is lobbiznia kell az MVH-nál.  

 

Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelet el a műszaki ellenőr felelősségével kapcsolatos 

felvetésekre és a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

81/2012.(IX.27.) határozata 

KONÉP Mérnöki Kft. műszaki ellenőrzési tevékenysége 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a KONÉP Mérnöki Kft. 

képviselőjét, hogy jelen határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozatot 

tegyen az alábbi ügyben: 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Alsónemesapáti község Önkormányzata 

Falufejlesztés Alsónemesapátiban című pályázata II. ütemében megvalósult Kultúrház felújítása 

helyszíni ellenőrzését folytatta le 2012. szeptember 25-26-án.  

A helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv alapján megállapítható a műszaki ellenőr felelőssége, 

mert az építési dokumentációkban nem a beépített nyílászárók szerepelnek. Emiatt az MVH az 

önkormányzat részére kiutalható támogatás összegét csökkenti.  

Kérjük, hogy a fenti határidőben írásban szíveskedjék nyilatkozni arról, hogy az ügyben 

felelősségét elismeri-e és az önkormányzatot ért kárt (azt az összeget, amellyel az MVH az 

önkormányzat támogatását a nyílászárók vonatkozásában csökkenti) milyen módon és határidővel 

téríti meg. 

 



A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a KONÉP Mérnöki Kft-t és Jagasics 

Dezső kivitelezőt értesítse. 

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester 

Határidő: azonnali 

 

Csiszár Éva képviselő elmondta, hogy a kialakult helyzetre tekintettel optimista és pesszimista 

számításokat végeztek az önkormányzat pénzügyi helyzetére vonatkozóan.  

Az optimista variáció szerint az MVH támogatás 2 hónapon belül megérkezik. Ha az 1,1 millió 

forintot valaki megtéríti az önkormányzatnak és nyer az önhikis pályázat, ebben az esetben az 

önkormányzat ki tudná fizetni a folyószámla-hitelkeret felhasználásával a vállalkozót.  

A pesszimista variáció számol azzal, hogy az MVH támogatás 6 hónapon belül érkezik meg, az év 

végén nem lehet folyószámla-hitele az önkormányzatnak és a várt bevételek nem érkeznek meg. 

Havonta kb. 2 mFt kell az állami támogatáson kívül a bér+járulék+dologi kiadások fedezésére. 

Önhikire mindkét önkormányzat pályázott, de eredménye nem ismert. Jelenleg a hitelkeretből 

igénybevett összeg nincsen. A támogatás-megelőlegező hitel havi kamata kb. 120 eFt.  

Mindez azt jelenti, hogy a támogatás-megelőlegező hitelből a 10 mFt feletti részt vissza tudjuk 

fizetni, de a többit prolongáltatni kell.  

Nemesapáti község Önkormányzatának tartozása 4,6 mFt a közös fenntartású intézmények 

finanszírozásához.  

A képviselő javasolta, hogy hozzon döntést a képviselő-testület arról, hogy a társulási megállapodás 

13. pontja alapján az önkormányzatot szólítsák fel 2 mFt 30 napon belüli megfizetésére és addig ne 

fizessék ki a nemesapáti épületek közüzemi számláját.  

 

Balaton Józsefné polgármester szavazást rendelt el a képviselői javaslatról és a Képviselő-testület 5 

igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

82/2012.(IX.27.) határozata 

Nemesapáti község Önkormányzata közös fenntartású intézmények finanszírozási hátraléka 

ügyében  

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete megállapította, hogy Nemesapáti 

Község Önkormányzatának a mai napon a közösen fenntartott intézmények finanszírozásában 

(2011-2012. években) 4.622 eFt hátraléka áll fenn. 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. augusztus 24. napján kelt 

társulási megállapodás 13. pontjára tekintettel felhívja Nemesapáti Község Önkormányzatát, hogy a 

jelen döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a fennálló hátralékából 2 millió forintot 

utaljon át. A fentiek teljesítéséig a Nemesapáti épületek közüzemi számláit nem fizethetők ki. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Nemesapáti Község Önkormányzatát 

tájékoztassa.  

 

Csiszár Éva képviselő: A vállalkozónak akár részletekben is lehet fizetni, ha jön valamilyen 

önkormányzati bevétel? 

 

Simon Margit körjegyző elmondta, hogy az MVH tájékoztatása szerint nincs akadálya annak, hogy 

a vállalkozónak részletekben fizessék ki a számlát.  

 

Csiszár Éva képviselő: Ha a beadott támogatási igényből levonjuk az MVH által már elvont 1.400 

eFt-ot, illetve a II. ütemben várhatóan elvonásra kerülő 1.100 eFt-ot, akkor a kiutalt összeggel kifut 

a támogatás-megelőlegező hitel.  



 

Balaton Józsefné polgármester javasolta a támogatás-megelőlegező hitel prolongációját 2013. 

március 31-ig.  

 

A Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

83/2012.(IX.27.) határozata 

EMVA támogatás-megelőlegező hitelből 10 millió Ft prolongációjáról 

 

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete 77/2011.(IX.27.) határozatával 

támogatás-megelőlegező hitel felvételéről döntött, amelyben a hitel futamidejét 2012. szeptember 

30. napjában határozta meg.  

Alsónemesapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete tekintettel a 77/2011.(IX.27.) számú 

határozatra a 12.532.143,- Ft összegű EMVA támogatás-megelőlegező hitelállományából 10 millió 

forint futamidejének meghosszabbítását kéri 2013. március 31. napjáig.  

 

Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazást ad a polgármesternek és a körjegyzőnek, hogy 

a határozatban szereplő feltételekkel a szerződésmódosítás ügyében eljárjon és a hitelszerződés 

módosítását az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse. 

 

Felelős: Balaton Józsefné polgármester, Simon Margit körjegyző 

Határidő: azonnali 

 

Balaton Józsefné polgármester tájékoztatást adott az OKJ-s takarítóképzésről. 

Ismertette Hiresné Galamb Brigitta Képviselő-testületnek beküldött önéletrajzát a szociális 

gondozói álláshelyre. Elmondta, hogy Mazur Árpádné nyugdíjba megy. Zsédely Sándorné 

pályázott, hogy részmunkaidő helyett 8 órában foglalkoztassa a TÁMASZ Alapszolgáltatási 

Intézmény. 

 

Csiszár Éva képviselő: költségvetési helyzetünk alapján az lenne jó, ha Zsédelynét veszik fel.  

 

Krápicz Lászlóné képviselő: Iskolai végzettséggel nem rendelkezőt vesznek fel? Briginek meg van 

a szükséges végzettsége, gyakorlata, ide jár a gyermeke iskolába.  

 

Balaton Józsefné polgármester: A TÁMASZ a munkáltató.  

 

Csiszár Éva képviselő: Tájékoztatni kell, hogy nem az önkormányzat a munkáltató. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: A kerítés nincs lefestve, letelt a határidő. Szemetes az utca, nincs kész 

az iskolai parkoló. 

 

Balaton Józsefné polgármester: A technikaterem fala ledől, az udvari vízelvezető megoldandó. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: 2012. november 1-jére a temetői kerítés festését meg kell oldani végre. 

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a temetői kerítés festésének határidejét 2012. november 1-

jéig meghosszabbítja.  

 

Csiszár Éva képviselő: Ki lesz a könyvtáros? Meg kell pályáztatni. Lehet megbízásos 

jogviszonyban is. 

 



Simon Margit körjegyző: A mozgókönyvtári állami támogatás feltétele a heti 11 órás nyitva tartás. 

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő: Olyan könyvtáros kell, aki a honlapot is tudja rendezni.  

 

Simon Margit körjegyző tájékoztatást adott a járási hivatal kialakításának állásáról. Tájékoztatta a 

képviselőket, hogy Lázár János visszavonta javaslatát, így nem csak az azonos országgyűlési 

választókerületbe tartozó települések hozhatnak létre közös hivatalt.  

Elmondta továbbá, hogy a köznevelési törvény szerint annak az önkormányzatnak kell szeptember 

30-ig döntést hozni, amely az iskola működtetését az államtól képes átvállalni.  

 

Pereszteginé Cziráki Katalin képviselő elmondta, hogy 2012. október 23-án 16 órára szervezték az 

ünnepi megemlékezést. 

 

Krápicz Lászlóné képviselő: A falunap összes kiadásáról érdeklődött.  

 

A körjegyző a következő ülésre ígért erről tájékoztatást.  

 

A határozathozatal után a testület zárt ülést tartott az önkormányzati hatósági ügyek tárgyalása 

során, amelyről külön jegyzőkönyv készült.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Balaton Józsefné   Simon Margit                Krápicz Lászlóné  

  polgármester       körjegyző   jegyzőkönyvhitelesítő-képviselő 


