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J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült:  Apátistvánfalva, Községi  Önkormányzatok Képviselő-
testülete 2014.április 28-án 15,00 órai kezdettel megtartott nyílt    
üléséről. 
 
Jelen vannak:  Erdei Lászlóné polgármester 
  Trajbár Edit  alpolgármester 
  Kalamár Tamás képviselő 
  Kovács Anita képviselő 
  
Igazoltan távol : 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 és térségi erőforrás vezetőjét. 
 
Megállapítja, hogy Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  képviselő-
testülete 4 fő képviselő jelenlétével 1 fő távollétével  határozatképes. 
 
Ismerteti a javasolt napirendi pontokat  a képviselő-testület a 
napirendekre vonatkozó tájékoztatással egyetértett, a jelenlévők kérik a 
határozat meghozatalát. 
 
 
Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
 
 
 



 
Az elfogadott napirendek: 
 
1.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzata 2013. évi zárszámadása, 
rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
2.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
 
3.) A filmforgatás kapcsán a közterületek használatának rendjéről 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
 
 4.) SZMSZ módosítása. 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
 
5.) A helyi iparűzési adórendelet módosítása. 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
 
 6.)Szentgotthárd Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
7.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló 
beszámoló. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
8.) Képviselői interpellációk, egyebek. 
 
 
1./ Napirend:  
 
 Apátistvánfalva Községi Önkormányzata 2013. évi zárszámadása, 
rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés, rendelet-tervezet és a 
kapcsolódó táblázatok  a jegyzőkönyv mellékletét  képezik. 
 

Erdei Lászlóné polgármester  ismerteti előterjesztését tájékoztatást ad 
az önkormányzat 2013.évi pénzügyi teljesítésével kapcsolatos 
lekönyvelt tényadatokról. 
 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyban dönteni 
szíveskedjenek.   
 



A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik  döntésről szóló rendelet megalkotását. 
 

Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 4 igen – 0 nem szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül megalkotja:  
 

 Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 
8/2014.(IV.29.) önkormányzati  rendeletét 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2013. évi 
zárszámadásáról 

 
A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
2./ Napirend: 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés, rendelet-tervezet és a 
kapcsolódó  a jegyzőkönyv mellékletét  képezi.. 
 
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző  ismerteti előterjesztését. Jelenleg 
Apátistvánfalván nincs hatályban olyan önkormányzati rendelet, ami a 
kerti hulladék és az avar égetését szabályozná, ezért javasolja a 
7/2014.(III.20 ) önkormányzati rendelet kiegészítését a 4/A §-sal. 
 
Kovács Anita képviselő elmondja, hogy  a kiküldött tervezet szerint a  
„4/A. § (1) Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése március 1-jétől május 
31-ig, valamint szeptember 1-jétől november 30-ig engedélyezett.  
Véleménye szerint pont abban  az időszakban júniustól augusztus 
végéig nincs engedélyezve a nyílt téri égetés amikor a legtöbb avar és 
kerti hulladék keletkezik. A képviselő-testületnek ezt az (1) bekezdést 
úgy kellene szabályoznia, hogy hetente ebben az időszakban  két nap 
engedélyezzék az égetést. 
 
Erdei Lászlóné polgármester egyetértett a képviselő felvetésével és 
javasolja, hogy ennek megfelelően szabályozzák a nyílttéri égetést.  
Javasolja, hogy a nyílttéri égetés minden hét keddi és pénteki napján 
11.00 órától 18.00 óráig engedélyezze a testület. Megemlíti, hogy a 
korábbi években az így volt szabályozva és a lakosság e képviselő-
testület döntését betartotta.  
 



Dr.Dancsecs Zsolt jegyző  kéri a Tisztelt Képviselő-testületet,hogy az 
elhangzottakkal értsen egyet és a napirend tárgyban dönteni 
szíveskedjenek. 
   
A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik  döntésről szóló rendelet megalkotását. 
 

Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 4 igen – 0 nem szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül megalkotja:  
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
9/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvet ő szabályairól szóló 7/2014. (III. 20.) 

önkormányzati  rendelet módosításáról  

 

A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
: 
 
3./ Napirend: 
 
A filmforgatás kapcsán a közterületek használatának rendjéről 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés, rendelet-tervezet és a 
kapcsolódó  a jegyzőkönyv mellékletét  képezi. 
 
 
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző  a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 
előírása alapján elkészített előterjesztését és a rendelet-tervezetet, 
melyet a képviselő-testület tagjai írásban megkaptak. 
 
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző  kéri a Tisztelt Képviselő-testületet,hogy az 
elhangzottakkal értsen egyet és a napirend tárgyban dönteni 
szíveskedjenek. 
   
A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik  döntésről szóló rendelet megalkotását. 
 

Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 4 igen – 0 nem szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül megalkotja:  
 



Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
10/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

a közterületen történ ő filmforgatásról 
 
A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
4./ Napirend: 

SZMSZ módosítása. 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés, rendelet-tervezet és a 
kapcsolódó  a jegyzőkönyv mellékletét  képezi.. 
 

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző megemlíti, hogy az SZMSZ módosítását az 
indokolja,  a 2 .napirendben elfogadott kerti hulladék és az avar 
égetését szabályozásával módosult  az önkormányzat rendelete. Ennek 
alapján az 5/2013.(IV.18.) önkormányzati rendelet  mellékletét ki kell 
egészíteni azzal, hogy  a közösségi együttélés alapvető szabályainak 
elmulasztásával, megszegésével kapcsolatos elsőfokú hatáskör 
gyakorlását a Képviselő-testület Apátistvánfalva község 
polgármesterére ruházza át. 
 
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző  kéri a Tisztelt Képviselő-testületet,hogy az 
elhangzottakkal értsen egyet és a napirend tárgyban dönteni 
szíveskedjenek. 
   
A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik  döntésről szóló rendelet megalkotását. 
 

Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 4 igen – 0 nem szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül megalkotja:  
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
11/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV. 18.) önkorm ányza ti rendelet 

módosításáról 
 

A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
 
 



5./ Napirend: 

 
A helyi iparűzési adórendelet módosítása. 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés, rendelet-tervezet és a 
kapcsolódó  a jegyzőkönyv mellékletét  képezi. 
 
 
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző elmondja, hogy a helyi iparűzési adórendelet 
módosítása szükséges.  A rendelet  adó mértékét pontosítja az 
ideiglenesen végzett iparűzési tevékenység esetében. Az elfogadott 
helyi adórendelet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyeket a Helyi 
adókról szóló törvény is szabályoz. A törvény szövege a helyi 
rendeletben nem ismételhető meg, oda nem emelhető át, így a helyi 
rendeletből azt törölni kell.  
 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet,hogy az elhangzottakkal értsen egyet 
és a napirend tárgyban dönteni szíveskedjenek. 
   
A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik  döntésről szóló rendelet megalkotását. 
 

Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 4 igen – 0 nem szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül megalkotja:  
 

APÁTISTVÁNFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-
TESTÜLETÉNEK  

 
12/2014.(IV.29.)  önkormányzati ,rendelete  a helyi ipar űzési adóról 

szóló 12/2013. ( XI.25.) önkormányzati rendelet mód osításáról  
 
A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
6./ Napirend: 

 
Szentgotthárd Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 

A napirenddel kalcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 



Erdei Lászlóné polgármester tájékoztatást ad a szentgotthárdi  
Menőállomás kérelmével kapcsolatosan. Elmondja, hogy 
előterjesztéséhez két határozati javaslat lett csatolva, melyeket 
ismertet. Kéri a képviselő-testületet, hogy döntsön arról, hogy milyen 
összeggel támogatják a Mentőállomást, vagy esetleg a második 
javaslat alapján egy kélsőbbi időpontban határoz a képviselő-testület. 

Trajbár Edit alpolgármester Mentőállomás mentéstechnikai eszközei 
beszerzésének támogatását fontosnak tartja  javasolja, hogy a 
képviselő-testület 10 eFt összeggel támogassa a mentőket.  

A képviselő-testület rövid tanácskozás után egyetértettek a elhangzott 
javaslattal, kérik a vonatkozó határozat meghozatalát. 

 

Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 4 igen – 0 nem -  0 tartózkodás  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
15/2014.(IV.28.) képvisel ő-testületi határozata 

 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szentgotthárdi Mentőállomás mentőautói felszereltségének bővítésével 
egyetért. 
 
A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetése terhére  
10 .000 Ft  összeget biztosít. 
 
A képviselő-testület megbízza Erdei Lászlóné polgármestert a 
vonatkozó szerződés aláírásával. 
 
Felelős: Képviselő-testület,Gazdálkodási főelőadó  
Határidő: 2014.május 10. 
 
 
7./ Napirend: 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló 
beszámoló. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kalcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 



Erdei Lászlóné polgármester elmondj, hogy a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2013-ban is a vonatkozó rendelkezések 
előírásai alapján végezték tevékenységüket. A munkájukról szóló 
beszámolót jelenlévők megkapták. Ismerteti a határozati javaslatot, kéri 
annak elfogadását. 
 
A képviselő-testület tagjai az elhangzottakkal egyetértettek kérik 
tárgyban a döntés meghozatalát. 
 

Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 4 igen – 0 nem -  0 tartózkodás  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
16/2014.(IV.28.) képvisel ő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a   
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló 
beszámolót  megismerte. 
Határidő:  Azonnal 
Felelős  : Képviselő-testület, Erdei Lászlóné polgármester 
      Uhor Anita intézményvezető 
 
8./ Napirend: 

 
Képviselői interpellációk, egyebek 
 
 
Erdei Lászlóné polgármester a napirend keretében elmondja, hogy a 
képviselő-testületnek a májusi ülésén kell döntenie a szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó apátistvánfalvi köztisztviselők 
sorsáról. A lakosságszám alapján a jogszabály szerinti finanszírozott 
köztisztviselői létszám Apátistvánfalva esetén 1,9 fő.  

Jelentős terhet jelent a költségvetésünk számára a 3 fős apátistvánfalvi 
köztisztviselői létszám finanszírozása. A képviselő-testületnek kell 
ebben megfelelő megoldást találnia és döntenie. A kulturház 
tetőszerkezetének felújítására szánt adósságkonszolidáció keretében 
megkapott összegre vonatkozóan szükséges három-négy vállalkozót 
felkeresni, hogy adjanak ajánlatot a kivitelezésre vonatkozóan, az 
milyen összegből tudják megoldani. Ennek ismeretében megbízást kell 
adni a VÉ-KO Tervező Irodának, akik az árajánlat alapján meg tudják 
adni a műszaki kivitelezés ellenőrzésének költségeit.  Tervek közt 
szerepel  



A községi utak kátyúzási munkálatainak elvégzése a közel jövőben, 
erre vonatkozóan megbízást adna Lakatos Ferenc közúti ellenőrnek, 
aki a szükséges felméréseket elvégzi és felügyeli a munkálatokat  

Kovács Anita képviselő és a testület kezdeményezésére megkeresésre 
került a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Körmendi Üzemmérnőkség 
vezetője az Apátistvánfalvát Szentgotthárddal összekötő közuttal 
kapcsolatos kérelem annak teljes felújítása tárgyában.  A megkeresést 
eljuttattuk a megyei közúti biztos részére is, akit a legközelebbi ülésre 
szándékunkban  áll meghívni. Ismeretes, hogy ebben az ügyben 
többször próbálkoztunk sajnos eredménytelenül.  

Megemlíti, hogy a Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület  új 
vezetőséget választott az áprilisi közgyűlésén. Számit az egyesület 
vezetőségének  és az egyesület tagjainak közreműködésére a Falunapi 
rendezvény lebonyolítására. 

 
Erdei Lászlóné polgármester  megállapítja, hogy  a képviselő-testület 
tagjai részéről kérdés, hozzászólás, interpelláció nem hangzott el, 
megköszönte ülésen jelenlévők közreműködését, a megjelenést   a nyílt 
ülést 16,15 órakor ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. t. 
 
 
 

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


