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J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült:  Apátistvánfalva, Községi  Önkormányzatok Képviselő-testülete 2013.április 17-én 
16.30 órai kezdettel megtartott nyílt  ülésér ől.  
 
Jelen vannak:
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 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. 
 
Megállapítja, hogy Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  képviselő-testülete 4 fő 
képviselő jelenlétével 1 fő képviselő igazolt  távollétével  határozatképes. 
 
Ismerteti a meghívó szerinti napirendeket: 
 
Napirendek:  
 
Javasolt napirendek: 
 
1.)Apátistvánfalva Önkormányzat SZMSZ-ének egységes szerkezetben  történő 
elfogadása  
Előterjesztő:  Dr. Dancsecs Zsolt KÖH jegyzője 
 
2.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2012.évi zárszámadási rendeletének 
elfogadása. 
Előterjesztő:   Erdei Lászlóné polgármester  
3.)  Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciója. 
Előterjesztő:  Erdei Lászlóné polgármester  
 
4.) Közös önkormányzati alapfeladatokra vonatkozó megállapodások  tervezetének 
megtárgyalása, döntéshozatal. 
Előterjesztő:  Erdei Lászlóné   polgármester 
 
5.) Éves közbeszerzési terv elfogadása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
6.) Belső ellenőrzési terv  elfogadása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
7.) A védőnői feladatellátás megszervezésével kapcsolatos  előterjesztés megtárgyalása. 



 

10 4

Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
8.) Képviselői interpellációk, egyebek. 
 
 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  

Képvisel ő-testületének 

21/2013.( IV.17.) képvisel ő-testületi határozata  

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött meghívóban 
szereplő napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Képviselő-testület  
 
1./ Napirend:  
 
Apátistvánfalva Önkormányzat SZMSZ-ének  egységes szerkezetben  történő elfogadása  
 
Előterjesztő:  Dr. Dancsecs Zsolt KÖH jegyzője 
 
 
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 4 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül megalkotja 
  Apátistvánfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 

5/2013. (IV.18.) önkormányzati rendeletét Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

Az Önkormányzat  Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2./ Napirend: 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2012.évi zárszámadási rendeletének elfogadása. 
Előterjesztő:   Erdei Lászlóné polgármester  
 
A napirenddel kapcsolatos rendelet, szöveges beszámoló és  annak mellékletei a 
jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 
Erdei Lászlóné  polgármester  megtárgyalás és elfogadás céljából  a képviselő-testület elé 
terjeszti Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2012.évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról készült  szöveges beszámolót és rendelet tervezetet.  
A zárszámadási rendelet a 2012.évben teljesített kiadási és bevételi előirányzatokat 
rögzíti, azon változtatni nem áll módjában a testületnek. Köszönetét fejezi ki a közös 
önkormányzati hivatal pénzügyi ügyintézőinek közreműködését, segítségét  a beszámoló 
elkészítésére vonatkozóan.    
Kéri a testület tagjait, hogy amennyiben a beszámolóval és rendelet tervezettel  
kapcsolatosan kérdésük, hozzászólásuk van azt tegyék meg. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző megemlíti, hogy a zárszámadási rendelet mellékletét képezi a 
belső ellenőrzési terv. 
 
 
A képviselő-testület tagjai részéről  kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérik az 
önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról és zárszámadásáról szóló   rendelet 
megalkotását. 
 
Erdei Lászlóné polgármester  megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül megalkotja 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2013.(IV.18.)önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról. 

 
Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelete  a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
3./ Napirend:  
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója. 

Előterjesztő:  Erdei Lászlóné polgármester  
 

A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

Erdei Lászlóné polgármester napirend vonatkozásában elmondja, hogy a 2014 évre 
vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-
testületnek. A 2014. évi költségvetési koncepció tartalmára nincs kötelező tartalmi és 
formai előírás  Ismerteti az előterjesztésében foglaltakat és határozati javaslatát. Az 
előterjesztésben a tervezett létszámadatok módosítása szükséges. Kéri a testületet, hogy 
előterjesztését és a határozati javaslatot fogadják el. 



 

10 6

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

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  

Képvisel ő-testületének 

22/2013.( IV.17.) képvisel ő-testületi határozata 

 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.évi 
költségvetési koncepcióját az Előterjesztés 1. számú mellékelte szerint elfogadja.  
Felelős: Erdei Lászlóné polgármester  
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése 
a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 
45.nap 
 

4./ Napirend: 
 
Közös önkormányzati alapfeladatokra vonatkozó megállapodások  tervezetének 
megtárgyalása, döntéshozatal. 
 
Előterjesztő:  Erdei Lászlóné   polgármester 
 
Erdei Lászlóné polgármester elmondja, hogy Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu községek 
vonatkozásában  megállapodás megkötése szükséges a háziorvosi, rendelő, védőnői 
ellátás, köztemető fenntartás költségeire dologi kiadások vonatkozásában. Szintén 
megállapodás megkötése szükséges Apátistvánfalva és Orfalu önkormányzatai közt a 
közös tulajdonban lévő ingatlanokra. Szóbeli egyeztetések történtek a két másik község 
polgármesterével, azonban az írásos tervezet várat magára. Véleménye, hogy a 
képviselő-testület értsen egyet a napirend  2013.májusi ülésen történő megtárgyalásával. 
A testületi ülést megelőzően az írásos megállapodás-tervezetet  a képviselők megkapják. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  véleménye, hogy fel kell venni a kapcsolatot a két település 
polgármesterével egyeztetés céljából. A megállapodás tervezeteket  írásos előterjesztés 
alapján szükséges a képviselő-testület elé vinni.  
 
A képviselő-testület tagjai határozathozatal nélkül egyetértettek a napirend későbbi 
időpontban történő megtárgyalásával. 
5./ Napirend:  
 
Éves közbeszerzési terv elfogadása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
Az Önkormányzat éves közbeszerzési terve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Erdei Lászlóné polgármester ismerteti napirendre vonatkozó előterjesztését. Jelen 
pillanatban az önkormányzat közbeszerzési terve nemleges, tájékoztatásként közli, hogy 
év közben ez esetlegesen tényelegesen elnyert pályázatokhoz módosíthatja az 
önkormányzat a közbeszerzési tervét.  
Ismerteti a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatot, kéri a képviselő-testületet, hogy 
azzal értsen egyet. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről  kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 

Képvisel ő-testülete 

23/2013.( IV.17.) képvisel ő-testületi határozata  

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Apátistvánfalva 
Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervét az Előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint fogadja el. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Erdei Lászlóné polgármester 
 
6./ Napirend:  
 
Belső ellenőrzési terv  elfogadása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A 2012.évi belső ellenőrzési jelentés és  beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a szentgotthárdi belső 
ellenőrzési  vezetőjének  beszámolójáról. Ismerteti a határozati javaslatot, kéri a képviselő-
testületet, hogy   a jelentést fogadja el. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről  kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 

Képvisel ő-testülete 

24/2013.( IV.17.) képvisel ő-testületi határozata  

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Szentgotthárdi Közös 
Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési vezetőjének 2012. évi belső ellenőrzési jelentését 
a Beszámoló melléklete szerint fogadja el. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Képviselő-testület  
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7./ Napirend:  
 
A védőnői feladatellátás megszervezésével kapcsolatos  előterjesztés megtárgyalása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester tájékoztatást ad előterjesztéséről és a vonatkozó határozati 
javaslatról. Apátistvánfalva Önkormányzata  megbízási szerződést kötött 2013.január 
1.napjától december 31. napjáig meghatározott időszakra a településen évtizedek óta 
dolgozó védőnővel, aki jelenleg nyugdíjas.  Munkakörét mindig becsületesen és 
lelkiismeretesen ellátta és továbbra is ellátja, ezért kapta a megbizását ez évre is.  
Javaslata, hogy  a védőnői feladatellátás megszervezésével kapcsolatban bízza meg a 
képviselő-testület, folytasson tárgyalásokat a Rendelőintézet Szentgotthárd vezetőjével 
arra vonatkozólag, hogy a Rendelőintézet Szentgotthárd 2014. január 01-től milyen 
feltételekkel tudja biztosítani a védőnői ellátást Apátistvánfalva területén. 
 
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző véleménye az elhangzottakra vonatkozóan az, hogy ha 
lehetgséges, inkább aktív koru munkavállalót alkalmazzanak a feladat ellátásra. A 
képviselő-testület azonban az elhangzottak szerint a határozatát módosíthatja. 
 
A képviselő -testület  tagjai egyhangúlag egyetértettek  a határozat módosításával 
kapcsolatos javaslattal, kérik az erre vonatkozó határozat meghozatalát. 
 
 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 

Képvisel ő-testülete 
25/2013.( IV.17.) képvisel ő-testületi határozata  

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a védőnői feladatellátás megszervezésével kapcsolatban folytasson 

tárgyalásokat a Rendelőintézet Szentgotthárd vezetőjével arra vonatkozólag, hogy a 

Rendelőintézet Szentgotthárd 2014. január 01-től milyen feltételekkel tudja biztosítani a 

védőnői ellátást Apátistvánfalva területén.  

 

Határidő : Azonnal 

Felelős : Erdei Lászlóné polgármester 

 
8./ Napirend: 
 
 
Képviselői interpellációk, egyebek. 
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- Apátistvánfalva Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 2012.évi beszámolója. 
 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos beszámoló és mellékletei a  a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester elmondja, hogy az egyesület a 2012.évi beszámolójában 

szerepeltetve van  az önkormányzat  515 eFt-os támogatásának összege. A testület tagjai 

előtt ismeretes ezt az összeget, működésre, rendezvények szervezésére és játszótér 

kialakítására fordították.   

 
A képviselő -testület  tagjai egyhangúlag egyetértettek  a határozat  javaslattal, kérik az 
erre vonatkozó határozat meghozatalát. 
 
 
 
 
 
 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
                                                                                                                  

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 

Képvisel ő-testülete 

26/2013.( IV.17.) képvisel ő-testületi határozata  

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az apátistvánfalvi 
Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 2012.évi pénzügyi támogatásról szóló 
beszámolóját, elszámolását elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Képviselő -testület  
 
Erdei Lászlóné polgármester megköszönte ülésen jelenlévők közreműködését, a 
megjelenést   az ülést   18.25 órakor ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. t. 
 
 

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


