Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
61-14/2014.Apát
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2014.(III.19.) képviselő-testületi határozata

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a sűrgösséggel
felveszi napirendi pontként és tárgyalásra elfogadja:
4.) Kalamár Tamás 9982.Apátistvánfalva Fő út
bérbeadási kérelme.

95/a szám alatti lakos ingatlan

Határidő: Azonnal
Felelős: Képviselő - testület

Szentgotthárd, 2014.március 21.

(: Dr.Dancsecs Zsolt :)
jegyző

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
61-15/2014.Apát

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2014.(III.19.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja.

a

kiküldött

Határidő: Azonnal
Felelős: Képviselő - testület

Szentgotthárd, 2014.március 21.

(: Dr.Dancsecs Zsolt :)
jegyző

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
61-16/2014.Apát
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás az
a cselekmény vagy mulasztás, amely az e rendelet 4. §-ában meghatározott közösségi
együttélés szabályaiba ütközik.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával, megszegésével
kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester gyakorolja.
(3) E rendelet alkalmazása érdekében lefolytatott eljárások során a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit
az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §
(1) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása,
megszegése, amennyiben a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt
valósít meg, továbbá magasabb szintű jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja
elő.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt indult
eljárás kizárólag hivatalból lefolytatott eljárás. Nem tekinthető kérelemre indult eljárásnak
abban az esetben sem, ha a hivatalbóli eljárást megalapozó bejelentést más hatóság,
természetes személy, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
teszi.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztójával, megszegőjével szemben
közigazgatási hatósági eljárás a cselekmény elkövetésétől számított 60 napon belül, vagy
a jogellenes állapot észlelésétől számított 60 napon belül indítható meg.
(4) A (3) bekezdésben foglalt határidőn túl a közösségi együttélés alapvető szabályainak
elmulasztójával, megszegőjével szemben eljárás nem indítható.

3. §
(1) Aki az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi,
és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a jogsértő állapot
megszüntetése iránti felhívásnak sem tesz eleget, százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) A bírság összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a közösségi együttélés
alapvető szabályaiba ütköző magatartás súlyára, közösségre veszélyes jellegére. A bírság
kiszabásánál súlyosító körülményként kell értékelni, ha a magatartást tanúsító személyt
korábban hasonló cselekmény vagy mulasztás miatt a rendelet szerinti közigazgatási
bírsággal sújtották.
(3) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás folyamatos
mulasztás formájában valósul meg, a bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal
is kiszabható.
(4) A kiszabott közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15
napon belül átutalással, vagy postai utalványon kell megfizetni.
4. §
A belterületi ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlan évente legalább egy
alkalommal történő kaszálásáról adott év június 30. napjáig köteles gondoskodni.
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre és
mulasztásokra kell alkalmazni.

(: Erdei Lászlóné :)
polgármester

(: Dr. Dancsecs Zsolt :)
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2014 év március hó 19-i ülésén fogadta el.

Kihirdetés napja:

Apátistvánfalva,2014.március 20.
(: Dr. Dancsecs Zsolt :)
Jegyző

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
61-17/2014.Apát
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2014.(III.19.) képviselő-testületi határozata

Apátistvánfalva

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Apátistvánfalva

Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési tervét az Előterjesztés 1. számú melléklete
szerint fogadja el.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Erdei Lászlóné polgármester

Szentgotthárd, 2014.március 21.

(: Dr.Dancsecs Zsolt :)
jegyző

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
61-18/2014.Apát
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2014.(III.19.) képviselő-testületi határozata

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 2014.június 22-én
az Apátistvánfalvi Falunap rendezvény megszervezésével, az annak keretében tartandó
kultúrális délutáni program megszervezésével.

A képviselő-testület a falunap sikeres lebonyolítása érdekében 520 eFt-ot különít el az
önkormányzat 2014.évi költségvetésében. Megbízza a polgármestert az előkészületek
végzésével.

Felelős: Képviselő-testület és Erdei Lászlóné polgármester
Határidő: Azonnal és 2014.június 30.
Szentgotthárd, 2014.március 21.

(: Dr.Dancsecs Zsolt :)
jegyző

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Szentgotthárd
61-19/2014.Apát
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2014.(III.19.) képviselő-testületi határozata

1. / Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő 71/5 és 71/6 hrsz-ú ingatlanokból 1500 m2 nagyságú
beépítetlen területet 2014.április 1.napjától haszonkölcsönbe ad Kalamár Tamás
9982.Apátistvánfalva Fő út 95/a szám alatti lakos részére.
A Képviselő-testület előírja a haszonkölcsönbe vevő részére, hogy a haszonkölcsönbe
adott ingatlant művelési ágának megfelelően hasznosítsa igény esetén az eredeti állapot
visszaállításával azt átadja át az önkormányzatnak.
A képviselő-testület megbízza Erdei Lászlóné polgármestert a haszonkölcsön szerződés
elkészítésével és annak aláírásával.
Felelős: Képviselő-testület és Erdei Lászlóné polgármester
Határidő: 2014.március 31.

Szentgotthárd, 2014.március 21.

(: Dr.Dancsecs Zsolt :)
jegyző

