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J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült:  Apátistvánfalva, Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete 
2013.szeptember 4-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésér ől.  
 
Jelen vannak: 
 
 Erdei Lászlóné polgármester   
 Kalamár Tamás képviselő 
 Kovács Anita  képviselő 
  
 
Igazoltan távol: 
 
 Trajbár Edit  alpolgármester 
 Doncsecz Norbert  képviselő 
  
Tanácskozási  
joggal 
meghívott:  Dr. Dancsecs Zsolt KÖH jegyző  

 
 

Jegyzőkönyv- 
vezető: 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 3 fő képviselő jelenlétével 2 fő képviselő igazolt távollétével 
határozatképes. 
 
Ismerteti a meghívó szerinti napirendeket: 
 
Napirendek: 
 
1.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzat I.félévi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló elfogadása. 
Előterjesztő:  Erdei Lászlóné polgármester 
 
2.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának elfogadása. 
Előterjesztő:   Erdei Lászlóné polgármester  



3.)  Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Helyi Értéktár Bizottság 
létrehozása. 
Előterjesztő:  Erdei Lászlóné polgármester  
 
4.) SZMSZ módosítása 
Előterjesztő:  Dr.Dancsecs Zsolt KÖH jegyző 
 
5.) Tájékoztató a Kistérségi / Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsában végzett tevékenységről. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
6.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
7.) Stepics Zsanett bérleti díj mérséklésének kérelme. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
8.) Kozma Ferencné Apátistvánfalva Fő út 118/a. szám alatti lakos 
kérése. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
9.) Fekete Irisz és Cseszkó János 9982.Apátistvánfalva Fő út 110/b. 
szám alatti lakosok kérelme. 
 
10.) Képviselői interpellációk, egyebek. 
 
Zárt ülésen: 
 
1.) Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által október 23-a 
alkalmából adományozható díjakról. 
 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
Erdei Lászlóné polgármester kéri a testületet, hogy a napirendek közt 
szerepeltesse és tárgyalja meg a testület Fekete Irisz és házastársa 
kérelmét. A képviselő-testületnek zárt ülés keretében szükséges 
megtárgyalnia a kitüntetési javaslatra vonatkozó előterjesztést. 
 
A képviselő-testület  a napirendekre vonatkozó tájékoztatással 
egyetértett, a jelenlévők kérik a határozat meghozatalát. 
 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 



Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

53/2013. (IX.4.) képvisel ő-testületi határozata 
 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja. 
 
Sűrgösséggel felveszi a napirendi pontok közé : 
 
9.) Fekete Irisz és Cseszkó János 9982.Apátistvánfalva Fő út 110/b. 
szám alatti lakosok kérelme. 
 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
Zárt ülésen tárgyalja: 
 
1.) Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által október 23-a 
alkalmából adományozható díjakról. 

 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Képviselő-testület  
 
 

1./ Napirend:  
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat I.félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló elfogadása. 
Előterjesztő:  Erdei Lászlóné polgármester 
 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés és a kapcsolódó táblázatok a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester  ismerteti előterjesztését, melyet a 
képviselő-testület tagjai írásban megkapták.  

 

Kéri a testület tagjait, hogy a leírtakkal kapcsolatosan tegyék meg 
észrevételeiket, hozzászólásaikat, illetve az elhangzottak alapján a 
rendelettervezet elfogadását. 



A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott 
el, kérik a vonatkozó határozat meghozatalát: 

 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

54/2013. (IX.4.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az 
előterjesztés és mellékleteiben foglaltak szerint megismerte.  
 
Határidő: Azonnal  
Felelős: Erdei Lászlóné polgármester 
 
 
2./ Napirend:  
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának elfogadása. 
 
Előterjesztő:   Erdei Lászlóné polgármester  
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés és Apátistvánfalva Községi 
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését és a vonatkozó 
határozati javaslatot, kéri a testület tagjait, hogy az abban foglaltakkal 
értsenek egyet. 
 
Kovács Anita képviselő kéri, hogy az általa tett javaslatokat és 
módosításokat dolgozzák be a HEP - be amennyiben az szükséges, 
vegyék fel a kapcsolatot a közös oktatási intézmény vezetőjével, az 
általa felvetett hiányosságok nem befolyásolják a programot. 
 
Erdei Lászlóné polgármester az elhangzottakkal kapcsolatosan 
elmondja, hogy a szükséges módosításokat az ügyintéző elvégzi, 
ugyanakkor javasolja, hogy a nemzetiségi önkormányzat tájékoztatva 
legyen az esélyegyenlőségi programról,  testületi véleményeztetés nem 
szükséges. 



Dr. Dancsecs Zsolt KÖH jegyző megköszöni azon hivatali dolgozók 
munkáját, akik a HEP elkészítésében közreműködtek. 
 
A képviselő - testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben leírtakkal, 
az elhangzottakkal és az ismertetett határozati javaslatban foglaltakkal.  
 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

55/2013. (IX.4.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2013-2018. Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját az Előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint elfogadja.  
 
Felelős: Erdei Lászlóné polgármester  
Határidő: Azonnal és folyamatos 2018.december 31-ig.  
 
 
3./ Napirend: 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Helyi Értéktár Bizottság 
létrehozása. 
Előterjesztő:  Erdei Lászlóné polgármester  
 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester tájékoztatja a testületet előterjesztésére 
vontkozóan, tájékoztatja a testületet, hogy a napirendre vonatkozóan 
két határozati javaslat lett előterjesztve. Részéről a konkrét 
személyeket nem tud javasolni a bizottságba. Előzetesen fel kell majd 
mérni, kik azok a személyek akik esetleg ebbe a tevékenységbe 
aktívan bekapcsolódnának. Igény esetén az értékhatár bizottságit egy 
későbbi időpontban is létre lehet majd hozni. 
 
Kéri a képviselő-testületet, hogy az elhangzottakkal értsenek egyet.  
 
 



A képviselő-testület tagjai az ismertetett előterjesztésben foglaltakkal 
egyetértettek, kérik a napirenddel kapcsolatos határozat meghozatalát. 
 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

56/2013. (IX.4.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 
arról, hogy az Önkormányzat – a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás ellenére - nem kíván élni települési értéktár  
létrehozásának lehetőségével. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Erdei Lászlóné polgármester 
 
 
4./ Napirend: . 
 
SZMSZ módosítása 
 
Előterjesztő:  Dr.Dancsecs Zsolt KÖH jegyző 
 
 
A napirendhez kapcsolódó előterjesztés és rendelet- tervezet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Dr.Dancsecs Zsolt KÖH jegyző ismerteti előterjesztését, melyet  a 
rendelet-tervezettel együtt a képviselő-testület tagjai írásban 
megkapták.  

Kéri a testület tagjait, hogy a leírtakkal  kapcsolatosan tegyék meg 
észrevételeiket, hozzászólásaikat, illetve az elhangzottak  alapján a 
rendelettervezet elfogadását. 

A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott 
el, kérik a vonatkozó rendelet megalkotását. 

 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül megalkotja 



 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
10/2013(IX.5.) önkormányzati rendelete 

az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Szervezeti és M űködési Szabályzatáról  szóló 

5/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módisításáról szóló  rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

5./ Napirend:   

Tájékoztató a Kistérségi / Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsában végzett tevékenységről. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 

A napirendhez kapcsolódó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester röviden ismertette előterjesztését és a 
kapcsolódó határozati javaslatot. 

Kéri a képviselő-testület tagjainak állásfoglalását. A testület tagjai az 
elhangzottakat tudomásul vették. 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

57/2013. (IX.4.) képvisel ő-testületi határozata 
 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás / 
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsában folytatott tevékenységről szóló tájékoztatót megismerte.  
 
Határidő: Azonnal  
Felelős: Erdei Lászlóné polgármester  
             dr. Gábor László, Önk. És Térségi Erőforrások v. 
 



6./ Napirend: 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 

A napirendhez kapcsolódó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester röviden ismertette előterjesztését és a 
kapcsolódó határozati javaslatot. 

Kéri a képviselő-testület tagjainak állásfoglalását. A testület tagjai az 
elhangzottakat tudomásul vették. 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést áttanulmányozva 
egyetértettek az elhangzott javaslattal, az ismertetett feltételekkel kérik 
a határozat megszavaztatását. 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

58/2013. (IX.4.) képvisel ő-testületi határozata 
 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Müllex Közszolgáltató kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási 
közszolgálati szerződést a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv. 
90.§ (5) bek. alapján 2013. július 30-val 6 hónapos felmondási idővel 
felmondja.  
 
Határidő: a közlésre azonnal  
Felelős: Erdei Lászlóné polgármester 
 
 

7./ Napirend: 

Stepics Zsanett bérleti díj mérséklésének kérelme. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 



Erdei Lászlóné polgármester röviden összefoglalja előtterjesztését és a 
határozati javaslatot. Kéri a testület tagjainak vélemémyét, 
hozzászólását. 

Dr. Dancsecs Zsolt KÖH Jegyző 

Tekintettel arra, hogy ennek a lakásnak két önkormányzat is a 
tulajdonosa amelyek eredetileg egyetértettek egy bérleti díjban és 
ennek alapján szerződést kötöttek így most ahhoz, hogy a bérleti 
szerződést módosítani lehessen az orfalui önkormányzatnak is egyet 
kell értenie a bérleti díj változtatásával – enélkül ezt aláírni nem lehet. :  

A képviselő-testület tagjai ez előterjesztésben foglaltakal egytértettek 
kérik a határozat megszavaztatását. 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

59/2013. (IX.4.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
45/2013.(VI.19.) Képviselő-testületi határozatát a következők szerint 
módosítja: 
 
A  képviselő-testület a megjelölt lakás bérleti díját, tekintettel a 
bérbeadás szolgálati jellegére 20.000.- Ft, azaz Húszezer forint 
összegben határozza meg azzal, hogy a szerződésbe ezen összeg 
akkor kerül bele, amikor ugyanilyen összegű bérleti díjról a lakás másik 
tulajdonosa – Orfalu Község Önkormányzata is meghozza döntését.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: Azonnal 
 
8./ Napirend: 

 

Kozma Ferencné Apátistvánfalva Fő út 118/a. szám alatti lakos kérése. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirendhez kapcsolódó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 



Erdei Lászlóné polgármester röviden ismertette előterjesztését és a 
kapcsolódó határozati javaslatot, ebben a napirendben is két határozati 
javaslat készült, melyre vonatkozóan kéri a képviselő-testület 
állásfoglalását. Személy szerint az „A” variációt javasolja elfogadni. 
Kéri a képviselő-testület tagjainak állásfoglalását. A testület tagjai az 
elhangzottakkal egyetértettek, tudomásuk van az állandó jelleggel 
felvetődött problémákról.  

Kalamár Tamás:  Szeretné, ha a felmerülő problémákat  állandóan ne 
az önkormányzaton keresztül próbálnák megoldani hanem saját maguk 
is mindent megtennének a megoldás érdekében... 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

60/2013. (IX.4.) képvisel ő-testületi határozata 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kozma 
Ferencné 9982 Apátistvánfalva, Fő út 118/A. szám alatti lakos 
jegyzőkönyvi bejelentését tudomásul veszi. A képviselő-testület 
feladatként határozza meg, hogy: 

 

- szakemberek bevonásával vizsgálják meg az Általános Iskola 
területéről átfolyó csapadékvíz elvezetésének lehetőségét;  

 

- az önkormányzat mérje fel az érintett szakhatóságok bevonásával, 
milyen lehetőség van arra, hogy az útként használt terület az ingatlan 
nyilvántartásban „ közút ” művelési ágban kerüljön bejegyzésre. 
Amennyiben ez nem lehetséges az önkormányzat szolgalmi jog 
bejegyzésével, vagy más megállapodás alapján biztosítja az 
úthasználatot.  

 

- az önkormányzat felkéri a közoktatási intézmény vezetőjét, hogy az 
iskola területén – udvarán – tapasztalható randalírozások 
megszüntetése érdekében intézkedjen a terület oktatási idő végén 
történő zárásáról; az önkormányzat a 2013.évi költségvetésének 
függvényében megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az eltávolított 
vaskaput eredeti helyére visszaállíttatja.  



A képviselő-testület megbízza Erdei Lászlóné polgármestert, hogy a 
meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatosan vegye fel a 
kapcsolatot a közoktatási intézmény társtulajdonosával, Orfalu Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületével. 

 

Felelős: Erdei Lászlóné polgármester  

Határidő: 2013. szeptember 30. 

 
 
9./ Napirend: 

 

Fekete Irisz és Cseszkó János 9982.Apátistvánfalva Fő út 110/b. szám 
alatti lakosok kérelme. 

Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 

Erdei Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet 
előterjesztéséről és az ahhoz kapcsolódó határozati javaslatról, mely a 
jegyzőkönyv melléketét képezi.  

Kéri a testület tagjait, hogy a leírtakkal kapcsolatosan tegyék meg 
észrevételeiket, hozzászólásaikat. 

 

Kalamár Tamás képviselő javasolja, hogy a képviselő-testület 
határozatában szerepeljen, amennyiben kérelmezők negyedéves 
fizetési kötelezettségüknek nem tesznek  a képviselő-testület  ezt a 
vízvételi engedélyét visszavonja. 
 

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést áttanulmányozva 
egyetértettek az elhangzott javaslattal, az ismertetett feltételekkel kérik 
a határozat megszavaztatását. 

 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 
 



Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

61/2013. (IX.4.) képvisel ő-testületi határozata 
 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete 
Irisz és Cseszkó János 9982.Apátistvánfalva Fő út 110/b. szám alatti 
lakosok részére engedélyezi a Községi temetőnél lévő közkifolyóból a 
vízvételi lehetőséget. 
 
A képviselő-testület visszamenőlegesen 2013.május 1. napjától 3.000 
Ft/negyedév vízdíj fizetési kötelezettséget állapít meg. 
 
Amennyiben kérelmezők negyedéves fizetési kötelezettségüknek nem 
tesznek  a képviselő-testület  ezt a vízvételi engedélyét visszavonja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: Azonnal és folyamatos 
10./ Napirend:  
 

Képviselői interpellációk, egyebek. 

 
A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás, intepelláció 
nem hangzott el. 

 

Erdei Lászlóné polgármester megköszönte ülésen jelenlévők 
közreműködését, a megjelenést a nyílt ülést 18.05 órakor ülést bezárja, 
a zárt ülésig rövid szünetet rendel el. 

 
K. m. f. t. 

 
 

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


