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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült:  Apátistvánfalva, Községi  Önkormányzatok Képviselő-
testülete 2013.május 22-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt  
ülésér ől.  
 
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. 
 
Megállapítja, hogy Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  képviselő-
testülete 4 fő képviselő jelenlétével 1 fő képviselő igazolt  távollétével  
határozatképes. 
 
Erdei Lászlóné polgármester asszony tájékoztatja a testületet, hogy 
Doncsecz Norbert képviselő tásuk munkahelyi elfoglaltsága miatt 
későbbi időpontban érkezik. 
 
Ismerteti a meghívó szerinti napirendeket: 
 
Napirendek: 
 
Javasolt napirendek: 
 
1.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 3/2013. évi kv-i 
rendeletének módosítása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 



 

 

 
2.)Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek Körjegyzőségének 
beszámolója és vagyonátadási jelentése. 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt KÖH jegyzője 
 
3.) Vagyongazdálkodási terv elfogadása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester  
 
4.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzat gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatai ellátásának átfogó értékelése. 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt KÖH jegyző 
 
5.) VASIVÍZ Zrt. részvényének megvásárlása 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
6.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzat és Szlovén Nemzetiségi 
Önkormányzat Apátistvánfalva együttműködési megállapodásának 
elfogadása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
7.)Az apátistvánfalvi községi Könyvtár müködése 2012. évben 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
 
8.)Apátistvánfalva Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 
támogatás igénylése. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
9.) Molnárné Németh Eszter 9982 Apátistvánfalva, Fő út 113/A. szám 
alatti lakos ingatlanvásárlási, bérleti kérelme. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
10.)Hársas-Patak menti Földtulajdonosi Közösség vadászterületi bérleti 
díjának felhasználása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
11.) Ügyrendi Bizottság Elnökének megválasztása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
12.) Magyarországi Szlovének Szövetsége támogatási kérelme. 
Előterjesztő:  Erdei Lászlóné polgármester 
 
13.)  A Kistérségi Társulás átalakulása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
14.) Viziközművagyonnal kapcsolatos megállapodások. 
Előterjesztő:  Erdei Lászlóné polgármester 



 

 

 
15.)Képviselői interpellációk, egyebek. 
 
Zárt ülésen: 
 
1.) Egyéni lakossági kérelem elbírálása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
 
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 

27/2013.( V.22.) 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 Községi Önkormányzat 3/2013. évi kv-i rendeletének 
módosítása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az 
önkormányzat költségvetési rendeletének módósítása szükséges volt a 
Körjegyzőség megszünése miatt. Módosításra kerül a pénzmaradvány, 
illetve a  2013.évi bérkompenzáció. Ismerteti az előterjesztés tartalmát, 
kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel értsen egyet. 
A képviselő-testület tagjai részélről kérdés, hozzászólás nem hangzott 
el, kérik a vonatkozó rendelet meghozatalát. 
 
Erdei Lászlóné polgármester  megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül megalkotja: 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
7/2013. önkormányzati rendelete 



 

 

a Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2013. évi 
költségvetésér ől szóló 

3/2013.(III.21.)önkormányzati rendelet módosításáró l 
 

A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
2./ Napirend: 
 
Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek Körjegyzőségének 
beszámolója és vagyonátadási jelentése. 
 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt KÖH jegyzője 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester  ismerteti előterjesztését és a vonatkozó 
határozati javaslatot, kéri a testület tagjait, hogy az abban foglaltakkal 
értsenek egyet. 
 
A képviselő-testület tagjai részélről kérdés, hozzászólás nem hangzptt 
el, kérik a 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-testületének 

28/2013.( V.22.) képvisel ő-testületi határozata 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek Körjegyzőségének 
beszámolóját és vagyonátadási jelentését jóváhagyja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
    Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
3./ Napirend: 
 
Vagyongazdálkodási terv elfogadása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester  
 
Az önkormányzat vagyongazdálkodási terve a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 



 

 

Erdei Lászlóné polgármester ismerteti az önkormányzat középtávú és  
hosszú távú vagyongatdálkodási tervét, valamint a határozati javaslatot. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy az elhangzottakkal értsenek egyet.  
 
A képviselő-testület tagjai a vagyongazdákodási tervben foglaltakkal 
egyetértettek. 
 
 
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 

29/2013.( V.22.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának hosszútávú és középtávú 
vagyongazdálkodási tervét az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint 
fogadja el. 
 
Felelős: a közlésért Erdei Lászlóné polgármester 

Határidő: azonnal 

4./ Napirend: 
 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatai ellátásának átfogó értékelése. 
 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt KÖH jegyző 
 
A napirenddel kapcsolatos beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
A képviselő-testület tagjai a gyermekvédelmi és gyermekjóléti   foglaltak 
átfogó értékelésével egyetértettek. 
 
 
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 
30/2013.( V.22.) képvisel ő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatainak ellátása című beszámolót elfogadja, az 
abban foglaltakkal egyetért.  
 
Felelős: Képviselő-testület, jegyző 
Határidő: A közlésre azonnal. 
 
5./ Napirend: 
 
VASIVÍZ Zrt. részvényének megvásárlása 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését és a vonatkozó 
határozati javaslatot. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztésével értsenek egyet. 
 
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 

31/2013.( V.22.) képvisel ő-testületi határozata 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának képviselő-testülete 
szándékát fejezi a VASIVÍZ ZRT egy darab tagsági jogot megtestesítő  
„C” típusú részvényének megvásárlására Szentgotthárd Város 
Önkormányzatától 40.000.- Ft/részvény névértéknek megfelelő 
vételáron. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
adásvételi szerződés megkötésére. A Képviselő-testület a vételár 
fedezetét a költségvetésből biztosítja.  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Erdei Lászlóné polgármester 

 

 

 



 

 

6./ Napirend: 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat és Szlovén Nemzetiségi 
Önkormányzat Apátistvánfalva együttműködési megállapodásának 
elfogadása. 
 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 

A napirenndel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

Erdei Lászlóné polgármester elmondja, hogy a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke is meghívást kapott a testületi ülésre, de 
valamilyen oknál fogva nem tudott megjelenni. Az előterjesztés írásban 
megküldésre került részére. Az együttműködési megállapodás 
annyiban került módosításra, hogy a Körjegyzőség megszünt és 
helyette a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal lett 
megnevezve. A nemzetiségi önkormányzat elnöke egyetértett a 
módosítással, a képviselő-testületet a változásról a legközelebbi ülésen 
tájékoztatja. 

A képviselő-testület egyetértett az elhangottakkal, kérik a 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-testületének 

32/2013.( V.22.) képvisel ő-testületi határozata 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat és a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat 
Apátistvánfalva együttműködési megállapodását e határozat 1. számú 
mellékleteként elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Erdei Lászlóné polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: Azonnal 
 
 



 

 

7./ Napirend: 

Az apátistvánfalvi községi Könyvtár müködése 2012. évben. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 

A napirendhez kapcsolódó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

Erdei Lászlóné polgármester előterjesztése alapján megemlíti, hogy 
több probléma veződött fel a helyi könyvtári szolgáltatással, melyet a 
fenntartó is írásban jelzett. Szükségesnek tartja, hogy megdfelelő 
könyvtárost találjanak, illetve a rendszeres szolgáltatás biztosítva 
legyen.  Elmondja, hogy egy mások, alkalmasabb helyiséget kell 
kialakítani, javasolja, hogy helyezzék vissza a könyvtárat a régi helyére. 
Kéri a képviselő-testület tagjainak véleményét, hozzászólását. 

 A képviselő-testület tagjai egyetértettek azzal, hogy a könyvtár kerüljön 
vissza a régi helyére, ugyanakkor a könyvtárosi megbízást 
pályáztassák meg a helyben szokásos módon hirdetés útján és a 
képviselő-testület a legközelebbi alkalommal döntsön a könyvtáros 
személyéről.  

A testület tagjai kérik a 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-testületének 

33/2013.( V.22.) képvisel ő-testületi határozata 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
apátistvánfalvi községi Könyvtár  eredményes működtetése érdekében 
indokoltan tartja olyan személy megbízását a könyvtári feladatok 
ellátásával, aki eredményesebben nagyobb odafigyeléssel látja el a 
szolgáltatást. 

A jó színvonalú könyvtári szolgáltatás nyújtása érdekében indokoltnak 
tartja, hogy a könyvtár egy,  a könyvtári célokra alkalmasabb helyiséget 
működjön. 
 
A képviselő-testület megbízza Erdei Lászlóné polgármestert vegye fel a 
kapcsolatot a szentgotthárdi Móra Ferenc Városi Könyvtárral a 
könyvtári feladatellátás megfelelő biztosítására vonatkozóan. 
Felelős: Képviselő-testület, Erdei Lászlóné polgármester 
Határidő:  2013.június 30. 
8./ Napirend: 



 

 

Apátistvánfalva Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület támogatás 
igénylése. 
 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 

A napirendhez kapcsolódó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

Erdei Lászlóné polgármester elmondja, hogy a helyi Falusztépítő és 
Hagyományörző egyesület az egyetlen jól működő civil szervezet, az 
önkormányzat minden évben nyújtott támogatást lehetőségéhez mérten 
a civil szervezetek részére. Ismerteti a határozati javaslatot, javasolja a 
képviselő-testület tagjai részére, hogy  a  testület támogassa az 
egyesület működését.  

A testület tagjai kérik a 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-testületének 

34/2013.( V.22.) képvisel ő-testületi határozata 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Apátistvánfalva Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület támogatás 
igénylés kérelmét elfogadja. A képviselő-testület 150.000.- Ft 
támogatást bitzosít az egyesület részére az önkormányzat 2013. évi 
költségvetése terhére. 

 
A projekt megnevezése: Apátistvánfalva Faluszépítő és 
Hagyományörző Egyesület 2013. évi mükődése-ennek jegyében 
faluszépítés, hagyományőrzés, kultúrális programok szervezése.  
 
A képviselő-testület megbízza Erdei Lászlóné polgármestert a 
támogatási szerződés elkésztítésével és annak aláírásával. 
 
Felelős: Képviselő-testület, Erdei Lászlóné polgármester 
Határidő: Azonnal és 2013. december 31. 
 
9./ Napirend: 

Molnárné Németh Eszter 9982 Apátistvánfalva, Fő út 113/A. szám alatti 
lakos ingatlanvásárlási, bérleti kérelme. 
 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 



 

 

A napirendhez kapcsolódó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését és a vonatkozó 
határozati javaslatot. Kijeleni, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan nem  javasolja hosszú távra bérbe adni. Véleménye, hogy a 
terület felértékelését egy fűggetlen szakértővel értékeltessék felül. Mivel 
a terület beépíthető nem javasolja annak mezőgazdasági 
hasznosítását.  

A képviselő-testület tagjainak egyhangú állásfoglalása, hogy 
megvételre ajánlják fel a kérelmezőnek. 

A testület tagjai kérik a 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-testületének 

35/2013.( V.22.) képvisel ő-testületi határozata 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnárné 
Németh Eszter 9982.Apátistvánfalva Fő út 113/a.szám alatti lakos az 
Apátistvánfalva Önkormányzat tulajdonában lévő 50/1 hrsz.-ú, 2 ha 
8727 m2 összerületű szántó és rét művelési ágú ingatlan 
megvásárlására, vagy bérletére  vonatkozó szándékát tudomásul vette. 
 
A képviselő-testület egyhangú álláspontja, hogy az önkormányzat 
forráshiánya és müködésének biztosítása érdekében  az ingatlant 
értékesíti. 
 
A képviselő-testület megbízza Erdei Lászlóné polgármestert, hogy 
ingatlanszakértő bevonásával az ingatlan felértékelését végeztesse el, 
erről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztassa. 
 
Felelős: Képviselő-testület, Erdei Lászlóné polgármester 
Határidő:  Folyamatos és 2013.június 30. 
 

10./ Napirend: 

Hársas-Patak menti Földtulajdonosi Közösség vadászterületi bérleti 
díjának felhasználása 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 

 



 

 

A napirendhez kapcsolódó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

A testület tagjai kérik a 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-testületének 

36/2013.( V.22.) képvisel ő-testületi határozata 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Hársas-Patak menti Földtulajdonosi Közösség 
által Apátistvánfalva Községi Önkormányzata költségvetési elszámolási 
számlájára, fel nem vett haszonbérleti díjak címén 2013. évben átutalt 
129 254 Ft-ot a Csicsekházi út javítására használja fel. 
 
Ezen összeg Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának a 2013. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében módosításként átvezetésre kerül. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:  Erdei Lászlóné Polgármester 

    Somorjainé D. Zsuzsanna Pénzügyi vezető 

 

11./ Napirend: 

Ügyrendi Bizottság Elnökének megválasztása 
 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 

A napirendhez kapcsolódó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

A testület tagjai  az előterjesztéssel egyetértettek, kérik a 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-testületének 

37/2013.( V.22.) képvisel ő-testületi határozata 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Ügyrendi Bizottság Elnökének Trajbár Editnek alpolgármesterré 
választása miatt az Ügyrendi Bizottság elnökévé Doncsecz Norbert 
képviselőt választja meg. Egyúttal elrendeli az Apátistvánfalva Községi 
Önkormányzatának Szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 
5/2013. (IV.18.) önkormányzat rendelet 2. függelékében a változás 
átvezetését. 
 
Felelős: a közlésért Erdei Lászlóné polgármester, 
   az átvezetésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
Határidő: Azonnal 

12./ Napirend: 

Magyarországi Szlovének Szövetsége támogatási kérelme 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester  
 
A napirendhez kapcsolódó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

A testület tagjai  az előterjesztéssel egyetértettek, kérik a 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-testületének 

38/2013.( V.22.) képvisel ő-testületi határozata 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarországi Szlovének Szövetsége Szentgotthárd támogatás 
igénylés kérelmét elfogadja. A képviselő-testület 100.000.- Ft 
támogatást bitzosít a szövetség részére az önkormányzat 2013. évi 
költségvetése terhére. 

 
A projekt megnevezése:  Az apátistvánfalvi Asszonykórus és a Veseli 
Pajdaši Színjátszócsoport 2013.évi müködésének támogatása. 
 
A képviselő-testület megbízza Erdei Lászlóné polgármestert a 
támogatási szerződés elkésztítésével és annak aláírásával. 
 
Felelős: Képviselő-testület, Erdei Lászlóné polgármester 
Határidő: Azonnal és 2013. december 31. 



 

 

13./ Napirend: 

 
A Kistérségi Társulás átalakulása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirendhez kapcsolódó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

A testület tagjai  az előterjesztéssel egyetértettek, kérik a 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-testületének 

39/2013.( V.22.) képvisel ő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 2013. 
július 01. hatálybalépéssel, az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Erdei Lászlóné polgármester 

       dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 

14./ Napirend: 

Viziközművagyonnal kapcsolatos megállapodások. 

Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A Kistérségi Társulás átalakulása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirendhez kapcsolódó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

A testület tagjai  az előterjesztéssel egyetértettek, kérik a 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-testületének 

40/2013.( V.22.) képvisel ő-testületi határozata. 

 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete  
felhatalmazza Erdei Lászlóné polgármestert az Előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti Üzemeltetési – bérleti szerződésnek,  az 1. számú 
melléklet szerinti Vízközmű-használati díj megállapításáról és a felek 
közötti elszámolási kötelezettségekről  szóló szerződésnek és a 3. 
számú melléklet szerinti szolgalmi jogot tartalmazó nyilatkozatnak a 
VASIVÍZ Zrt-vel való  aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős. Erdei Lászlóné 

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

Erdei Lászlóné polgármester megköszönte ülésen jelenlévők 
közreműködését, a megjelenést   a nyilt ülést   17.50 órakor ülést 
bezárja 

 
 

K. m. f. t. 
 
 

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


