
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
 

 
9982.Apátistvánfalva F ő út 143. 

Te.: 94/536-000, 94/536-001, Fax.: 94/536-011, 
 Email: korjapif@-t-online.hu 

 
 
 
 
 

65-8/2014.szám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Apátistvánfalva, Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
2014.szeptember 29- i rendkív űli  nyílt   ülésér ől. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Apátistvánfalva, Községi  Önkormányzatok Képviselő-
testülete 2014.szeptember 29-én 19.30 órai kezdettel megtartott nyílt 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Erdei Lászlóné polgármester 
  Kalamár Tamás képviselő 
  Kovács Anita képviselő 
  Doncsecz Norbert képviselő  
   
Igazoltan távol:  Trajbár Edit alpolgármester 
     
Tanácskozási  joggal 
meghívott:                         Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
Jegyzőkönyv-vezet ő: Bartakovics Endre ig. főmunkatárs 
 
 
Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község  polgármestere köszönti az 
ülés résztvevőit, a képviselő-testületei tagokat, valamint a közös 
önkormányzati hivatal jegyzőjét. 
 
Megállapítja, hogy Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  képviselő-
testülete 4 fő képviselő jelenlétével 1 fő képviselő távollétében  
határozatképes. 
 
Az elfogadott napirend 
 
1.) A Képviselő-testület 2014. évi költségvetési rendeletének 

módosítása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 

 
2.) Képviselői interpellációk, egyebek. 
 
1./ Napirend 
 
 A Képviselő-testület 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 



 
Erdei Lászlóné polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a 
legutóbbi ülésén  nem fogadta el Apátistvánfalva Község 
Önkormányzatának 2014.évi Költségvetéséről szóló 5/2014.( II.20.) 
önkormányzati rendelet módosítását.  A rendelet módosítása 
elsősorban a működési célú pénzeszközök átadását érinti, melye 
összeget a Közös Önkormányzati Hivatal részére kell majd átadni. 
 
A 2014.szeptember 27-i ülésén a képviselő-testület a következő 
határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
35/2014.(IX.27.) képvisel ő-testületi határozata 

 
1/ Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a 7/2014. (I.31.) BM rendelet 
alapján rendkívüli támogatási igényt nyújtson be a BM és NGM felé. 
 
2/ Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelős: Képviselő-testület, 
Határidő: 2014.szeptember 30. 
 
Az előterjesztés az alábbiakban hangzott el. 
 
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény alapján a közös hivatalok feladat támogatásának igénylésére a 
székhely önkormányzat – Szentgotthárd - jogosult. 
Apátistvánfalva Község Önkormányzata a fentiek miatt hivatali 
feladatok ellátására a székhely önkormányzat adóerő képessége miatt 
a lakosságszám alapján járó állami támogatást – a székhely 
önkormányzathoz hasonlóan - nem kapta meg.  
Önkormányzatunknak tartozása van Szentgotthárd Város 
Önkormányzata felé az ügyeleti ellátásért, a közös hivatal 
támogatásával, valamint  Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 
Társulás éves tagdíjával. 
A 7/2014. (I.31.) BM rendelet lehetőséget biztosít, hogy az 
önkormányzat feladatainak ellátásához rendkívüli támogatásban 
részesüljön. 
A rendkívüli támogatás benyújtásának határideje 2014.szeptember 30-a 
melynek egyik feltétele, melléklete az önkormányzat 2014.évi 
költségvetésének  módosítása és egységes szerkezetben történő 
megküldése.   
 



Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy  ennek ismeretében fogadja az 
Apátistvánfalva Község 2014.évi költségvetési rendeletének 
módosítását a csatolt melléklet alapján. 
 
A képviselő-testület tagjai egyetértettek az elhangzottakkal kérik a 
vonatkozó rendelet megalkotását. 
 
Erdei Lászlóné Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 

hogy a képviselő-testület 3 igen – 0 nem - 1 tartózkodással  megalkotja 

 
 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

19/2014. (IX30.).) önkormányzati rendelete 
Apátistvánfalva Község 2014.évi költségvetésér ől szóló 

5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáró l. 
 

 
A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község  polgármestere megállapítja, 
hogy  a képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás, 
interpelláció nem hangzott el, megköszönte ülésen jelenlévők 
közreműködését, a megjelenést   a nyílt ülést 20,10 órakor ülést 
bezárja. 
 
 

K. m. f. t. 
 
 

(: Erdei Lászlóné :)   (:Dr.Dancsecs Zsolt  :) 
   polgármester                                          jegyző 
 
 


