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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Apátistvánfalva 

Ap/23-12/2019 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november  18-

án 14:30  órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda,  

    Apátistvánfalva, Fő út 107.  

 

Jelen vannak:   Fodor Sándor polgármester, 

Németh Szabolcs alpolgármester, 

Soós László képviselő, 

Koszár Edit képviselő, 

Trajbár Edit képviselő  

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Kovács Ágnes pénzügyi vezető, 

Zankócs Károylné, költségvetési ügyintéző, 

 

    Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Meghívott vendég:  Varga Ferenc őrsparancsnok, 

 

Fodor Sándor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-

testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja. A 

képviselő-testület határozatképes 5 fővel.  

 

Javasolja, hogy a képviselő-testület vegye fel a nyílt napirendek közé „Németh Alex Máté 

Apátistvánfalva Fő út 107.sz. alatti lakos kérelme” című előterjesztést. 

 

Fodor Sándor: Köszönöm szépen, szavazás következik a napirendi pontok elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 5 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 
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Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2019.  képviselő-testületi határozata 

 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek 

közé az „Németh Alex Máté Apátistvánfalva Fő út 107.sz. alatti lakos kérelme.” című 

előterjesztést. 

 

 

1./ Napirendi pont: 

Rendőrségi beszámoló. 

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

2./ Napirendi pont: 

A Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Apátistvánfalva, Apátistvánfalva Községi 

Önkormányzat és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal együttműködési 

megállapodásának felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester  

3./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló 

beszámoló. 

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

4./ Napirendi pont: 

SZMSZ. felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

5./ Napirendi pont: 

Apátistvánfalva önkormányzatának csatlakozása az Alsószölnöki Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz 

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

6./ Napirendi pont: 

Németh Alex Máté Apátistvánfalva Fő út 107.sz. alatti lakos kérelme. 

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

 

Képviselői interpellációk, egyebek. 
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1./ Napirendi pont: 

Rendőrségi beszámoló. 

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

Németh Szabolcs: Kérem adja át munkatársainak a köszönetünket, a településen végzett 

munkájukért. 

Varga Ferenc: Ebben az évben 3 bűncselekmény volt a településen, de ez sem a település 

közbiztonságát érinti, hiszen ebből kettő csalás történt, ami az interneten történt nem 

közterületen. Ittas vezetés egy esetben került eljárás megindítására. 2018 évben nem volt 

regisztrált bűncselekmény a településen, illetve 2017 évben is csak kettőről beszélhetünk. A 

számok alapján azt látom, hogy egy nyugodt településről beszélhetünk. 

 

Fodor Sándor: Van e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazás következik. 

A Képviselő-testület 5 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2019.  képviselő-testületi határozata 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Körmendi Rendőrkapitányság 

Szentgotthárdi Rendőrőrse 2019. évi tevékenységéről, Apátistvánfalva közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 

feladatokról szóló beszámolóját elfogadja, egyben köszönetét fejezi ki a rendőrségnek és 

külön a körzeti megbízottnak együttműködéséért, munkájáért. 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2./ Napirendi pont: 

A Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Apátistvánfalva, Apátistvánfalva Községi 

Önkormányzat és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal együttműködési 

megállapodásának felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester  

Fodor Sándor: Az előterjesztés tartalma, hogy nem javasolunk módosítani az együttműködési 

megállapodásunkon. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás 

következik.  

A Képviselő-testület 5 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 
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Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2019.  képviselő-testületi határozata 

 

 

1. Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szlovén Nemzetiségi 

Önkormányzat Apátistvánfalva, az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat és a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal közötti együttműködési megállapodást 

felülvizsgálta, annak módosítását, új tartalmú megállapodás előkészítését és elfogadását nem 

tartja indokoltnak, azt az Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti szövegezéssel továbbra is 

fenntartja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fodor Sándor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

3./ Napirendi pont: 

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló 

beszámoló. 

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

Fodor Sándor: Azért fontos, mert a következő év tervezésénél figyelembe lehet venni ezeket 

a számadatokat. Van ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás? Szavazás következik. 

A Képviselő-testület 5 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2019.  képviselő-testületi határozata 

 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az  Apátistvánfalva Község 

Önkormányzata  2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót 

megismerte. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Fodor Sándor polgármester 

 

4./ Napirendi pont: 

SZMSZ. felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Fodor Sándor: A rendelet módosításának elfogadására minősített többségű szavazás 

szükséges. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben, nincs szavazás következik. 

A Képviselő-testület 5 igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazattal megalkotja 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (XI. 19.) 

önkormányzati rendelete az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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5./ Napirendi pont: 

Apátistvánfalva önkormányzatának csatlakozása az Alsószölnöki Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz 

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

Fodor Sándor: Az előterjesztést mindenki olvasta. Van ezzel kapcsolatos kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 5 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2019.  képviselő-testületi határozata 

 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eláll attól a szándékától, hogy 

a jövőben az apátistvánfalvai önkormányzati hivatali feladatokat az Alsószölnöki Közös 

Önkormányzati Hivatallal láttassa el. Az erre vonatkozóan korábban Szentgotthárd Város 

Önkormányzatával kötött megállapodást a továbbiakban is irányadónak tekinti.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Fodor Sándor polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

6./ Napirendi pont: 

Németh Alex Máté Apátistvánfalva Fő út 107.sz. alatti lakos kérelme. 

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

Fodor Sándor: Németh Alex Máténak érvényes lakásbérleti szerződése van a az 

Önkormányzattal. Kérése, hogy leszigetelhesse a lakás feletti padlásrészt, mert gyorsan kihűl a 

lakás. Kért árajánlatot az anyagköltségre, a munkát maga végezné el. Szeretné, ha a január, 

februári bérleti díj csökkenne az anyagköltség összegével. Kérdés, hozzászólás, javaslat? 

Amennyiben nincs, szavazás következik. 

A Képviselő-testület 5 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2019.  képviselő-testületi határozata 

 

Apátistvánfalva Község Képviselő testülete  Németh Alex Máté és bérlőtársa 

Apátistvánfalva, Fő u. 107. szám alatti lakosok kérelmét támogatja és az általuk bérelt 

természetben az Apátistvánfalva Fő út 107. szám alatt található önkormányzati bérlakás 

födémének szigetelését támogaatja. A padlástérben a lakásuk felett egy 15 cm vastagságú 

isover domo megnevezésű szigetelő anyagot helyezhetnek el saját költségükön.  A beadott 

árajánlat szerinti bekerülési költség - 64.000 Ft az az Hatvannégyezer forint - külön 

megállapodás alapján  a bérleti díjba beszámítható. a Képviselő – testület felkéri 
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Apátistvánfalva Község Polgármesterét a külön megállapodás elkészítésére,a munkák 

elvégzésének ellenőrzésére.  

A beszerzett szigetelőanyagról a számlát a megállapodás mellé csatolni kell.  

Határidő : azonnal  

Felelős    : Fodor Sándor polgármester 

Képviselői interpellációk, egyebek. 

 

Fodor Sándor:  A kétnapos nagy esőzés miatt a temetői út ,Bedi  dombi út,templom térre 

vezető út  különösen rossz állapotba került.A többi út állapota sem rózsás ezért kértem 

árajánlatot a Filinger Kft.-től 040-es bazaltkőre egy 26 tonnás kamionnal helyszínre szállított 

anyag tonnánként 7000 Ft/ m3 + ÁFA összesen. 

 

Németh Szabolcs: Kérjünk mástól is árajánlatot, Ausztriából is lehetne hozatni, a szállítás 

ingyen van ha tőlük vásárolunk. 

Fodor Sándor: Megkérdezem, kérek árajánlatokat, minél olcsóbb annál jobb. Falukarácsony 

rendezvényterve elkészült.  

Szuperné Kovács Nikoletta könyvtárosi faladatok ellátására kötött megbízási szerződése 

2019.12.31-én lejár. Mivel nincs érettségije, illetve nem rendelkezik segédkönyvtárosi 

végzettséggel 2020-ban már nem alkalmazható. A jelenlegi megbízási díj br. 20 ezer Ft/hó.  

Az álláshelyet nem kell pályáztatni,elegendő helyben meghirdetni. Csak testületi határozat 

szükséges a megbízáshoz, nem kell külön előterjesztés a költségvetési koncepciós 

előterjesztéssel együtt mehet. Még egy lehetőség felmerült, Kétvölgyön a Talabér Oktávia 

kulturális rendezvényszervező tanfolyamra jár, jövő évben fog végezni. Meg kell kérdezni, 

hogy vállalja e a feladatot, és megvizsgálni, hogy a képzettsége lefedi e az előírt képzettséget. 

Találni kell olyan személyt aki rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal a nyilatkoztatni kell 

arról,hogy vállalja a segédkönyvtárosi képzés megszerzését.  

Illetve tervezni kell  majd a fedezetet a tanfolyamra. A képzés várható összege  vizsgadíjjal 

együtt kb. 230  ezer forint a tanfolyam ára (kb. 180 ezer a tanfolyam + 50 ezer a vizsgadíj) + 

az útiköltség. Természetesen  ez változhat.  Jövő szeptemberben indul nagy valószínűséggel 

Szombathelyen egy csoport, de ha nem akkor legközelebb Győrben van ilyen képzés. 

A szentgotthárdi könyvtárból Farmasi Alexandra jár ilyen képzésre, 

Ha senki nem vállalja, a szentgotthárdi könyvtárral kellene beszélni arról hogy , mennyiért 

vállalnák  át a feladat ellátását.  

Ha ez a probléma nem oldódik meg az önkormányzat jövőre  eleshet a feladatalapú 

támogatástól  ami 2019-ben 1.800.000- Ft volt. 

Lehet beadni pályázatot nagy teljesítményű 1 évet használt asztali számítógépre vagy 

Notebookra. A WINDOS 10-re való átállás miatt valószínű,hogy a mostani asztali gépeinket 

január 01-től már nem tudjuk használni. Javaslom 4 gépes csomagban gondolkodni,mert 

legalább 2 kellene a polgármesteri irodába,egy közösségi használatra a falu lakóinak 

hozzáférést biztosítva egyet pedig adni lehetne a Nemzetiségi önkormányzatnak. 

A szennyvíz pályázat szerződést aláírta a vállalkozó. 
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Polgármester munkarendje  

    Minden hónap első hétfő 09-12 között  jegyzői megbeszélés  

    Minden hónap első szerda fogadó óra 08-12 között  

    Munkarend :     Hétfő             08-12  óra  kivéve hónap első hétfőjét  

                             Péntek            16-20   óra  

 

Megvolt az alakuló ülése a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak, A Társulási 

Tanács az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének Fodor Sándort, engem 

választottak. A polgármesteri bélyegző meglett, Trajbár Éva képviselőnél volt. Főkonzul 

asszony bejelentette jövő heti látogatását. 

 

Trajbár Edit:  A Rendelő költségeit a három település között meg kellene osztani, 

Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu között. A nagy értékű gépek, berendezések eddig is 

közösen lettek vásárolva, azok karbantartási költségeit meg kell osztani, mint ahogy a 

rezsiköltségekét is.  

 

Fodor Sándor: Legalább lakosságszám arányban osszuk meg a költségeket. 

 

Trajbár Edit:  A fele költséget mi fizetjük, a másik felén a két település osztozna.  

 

Fodor Sándor: Megbeszélem a polgármesterekkel. 

 

Trajbár Edit:  Belterületi ingatlanok kaszálásával kapcsolatban, elvileg eljutottunk az utolsó 

pontig, kiküldésre kerültek a felszólítások. 

 

Dr. Dancsecs Zsolt: Megkapták a felszólítást, aki nem rakta rendbe a területét, ott lehet 

kényszerkaszálást elrendelni. 

 

Fodor Sándor: Az Önkormányzat lekaszáltatja ezeket a területeket, saját költségen, ezt az 

összeget kell utána beszednünk. 

 

Trajbár Edit:  Első lépésben kiküldjük a csekket a kaszálás költségéről, ha nem lesz 

befizetve, akkor kell behajtani az összeget. 

 

Fodor Sándor: Próbáljunk megoldásokat találni. 

 

Németh Szabolcs: Lovenyák Gábor jelezte, hogy építkezni fog, ezért kavicsot szeretne kérni 

a községi útra, mivel most járhatatlan. 

 

Fodor Sándor: Megnézzük, szerintem nincs semmi akadálya. 

 

Németh Szabolcs: A határozott időre foglalkoztatott Szupperné Kovács Nikoletta  munkaköri 

leírását át kellene nézni.  
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Fodor Sándor: Meglesz az új munkaköri leírása. 

 

Fodor Sándor polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 15:30 órakor 

bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 

            

           Fodor Sándor Dr. Dancsecs Zsolt 

           Polgármester              Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


