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Apátistvánfalva, Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013.november 21.- i nyílt üléséről.
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Jegyzőkönyv
Készült: Apátistvánfalva, Községi
Önkormányzatok Képviselőtestülete 2013.november 21 - én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt
üléséről.
Jelen vannak:
Erdei Lászlóné polgármester
Trajbár Edit alpolgármester
Doncsecz Norbert
képviselő
Kalamár Tamásképviselő

Igazoltan távol:

Kovács Anita képviselő

Tanácskozási
joggal
meghívott: Dr.Dancsecs Zsolt KÖH jegyző
Somorjai D.Zsuzsanna pénzügyi vezető
Jegyzőkönyvvezető:
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 képviselőtestülete 4 fő képviselő jelenlétével
1 fő képviselő távollétével
határozatképes.
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet:

A képviselő-testület
a napirendekre vonatkozó tájékoztatással
egyetértett, a jelenlévők kérik a határozat meghozatalát.
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
75/2013. (XI.21.) képviselő-testületi határozata

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Napirendek:
1.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2014. költségvetési
tervezete
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester
2.) A helyi iparűzési adó bevezetése, rendeletalkotás.
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
3.) Rendeletalkotás az idegenforgalmi adóról
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
4.) Apátistvánfalva Község Önkormányzata magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 8/2003. (XII.10.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
5.) Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Apátistvánfalvi Kirendeltségének 2013.március 01.napjától
2013.október 31.napjáig végzett hatósági tevékenységéről.
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
6.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester
7.) Idősek karácsonya
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester
8 ) Képviselői interpellációk, egyebek.

1./ Napirend:
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának
tervezete
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester

2014.

költségvetési

A 2014.évi költségvetési tervezet és az ahhoz kapcsolódó táblázatok a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Erdei Lászlóné polgármester emlékezteti a képviselő-testület tagjait,
hogy a napirenddel kapcsolatos előterjesztését írásban e-mailon

keresztül minden jelenlévő megkapta. A testületnek az alábbiakban kell
előzetes határozatot hoznia:
1. A 2013. április koncepcióban megfogalmazott és elfogadott
iránymutatások betartása
2. Egyesületek, civil szervezetek támogatása a 2012. évi
előirányzat erejéig tervezhetők.
3. Szolgáltatások, bérletek díját megemeli/nem emeli az infláció
mértékével
4. Új helyi adó bevezetése/ helyi iparűzési adó
5. Idegenforgalmi adó emelése 200 Ft-ról …. Ft-ra
6. Magánszemélyek kommunális adója emelése ….Ft-ról…Ft-ra
7. Sírhely vásárlás emelése, 1997. előtti sírhelyek újbóli megváltása
8. Vagyon értékesítése……. ft értékben
9. Eszközpótlást tervezni. ( a működési költségvetés kiadási
összegének 1%-ig)
10. Tartalék képzése. ( kiadási főösszeg 1%-ig)
11. 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezetet a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
szóló törvény kihirdetését követően, 2014. február 15-ig be kell
nyújtani.
12. Egyéb: ………
Javasolja, hogy a 3.pontban szereplő szolgálaltások, bérletek díját a
képviselő-testület jelenleg ne emelje. Az iparűzési adó bevezetésével
egyetért, az IFA és a magánszemélyek kommunális adójának emelését
az előzetes egyeztetés alapján indokoltnak tartja.( Erről a testületnek a
következő napirendi pontjaiban kell majd döntene. ) Az
önkormányzatnak a közelmultban nem sikerült ingatlan értékesítenie,
ezért a költségvetési tervben véleménye szerint a 2013-as éréket
kellene szerepeltetni.
A 7. pontban szereplő sírhely vásárlásról,
megváltásról jelenleg a testület ne döntsön, milvel az önkormányzat
vonatkozó temetőrendeletét a decemberi ülésén tárghyalja a testület
és abban szabályozni kell a vonatkozó díjalat.
Ismerteti a vontkozó előterjesztést és a határozati javaslatot, kéri a
testületet, hogy rövid kiegészítésével értsen egyet és ennek alapján
fogadják el a határozatot.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek
kérik a napirend vonatkozósában a határozat meghozatalát.
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
76/2013. (X.24.) képviselő-testületi határozata

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014.évi költségvetés tervezéshez az alábbiakat határozza meg:

a

1. A 2013. április koncepcióban megfogalmazott és elfogadott
iránymutatások betartása
2. Egyesületek, civil szervezetek támogatása a 2012. évi
előirányzat erejéig tervezhetők.
3. Szolgáltatások, bérletek díját nem emeli az infláció mértékével
4. Új helyi adó bevezetése/ helyi iparűzési adó
5. Idegenforgalmi adó emelése 200.- Ft-ról 300.- Ft-ra
6. Magánszemélyek kommunális adója emelése 4.000 .- Ft-ról
5.000 .-Ft-ra
7. Vagyon értékesítése 2.000 e/Ft értékben
8. Eszközpótlást tervezni. ( a működési költségvetés kiadási
összegének 1%-ig)
9. Tartalék képzése. ( kiadási főösszeg 1%-ig)
10. 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezetet a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
szóló törvény kihirdetését követően, 2014. február 15-ig be kell
nyújtani.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős:
Erdei Lászlóné polgármester
2./ Napirend:
A helyi iparűzési adó bevezetése, rendeletalkotás.
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

és

rendelet-tervezet

a

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző ismerteti az előterjesztést melyben
elsősorban a követezők indokolják annak bevezetését: A helyi adó
rendelet bevezetése az önkormányzati költségvetési egyensúly miatt
szükséges; ezen túlmenően a hátrányos helyzetű önkormányzatok több
esetben is úgy juthatnak kiegészítő költségvetési támogatáshoz, ha
igazolják a helyi iparűzési adó bevezetését – ezzel prezentálják azt,

hogy önerejükből mindent megtettek azért, hogy
maximalizálják.

bevételeiket

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a helyi iparűzési adó rendelet
bevezetésének lehetőségét megvitatni. és tárgyában dönteni
szíveskedjenek.
Erdei Lászlóné polgármester elmondja, hogy ez előterjesztés szerint az
előre vetülő 2014. évi költségvetési nehézségek kezelésében az
iparűzési adó két okból is segíthet. Az egyik, hogy közvetlen
költségvetési bevételt eredményez. A másik, hogy az iparűzési adó
kivetése előfeltétele annak, hogy a település a következő költségvetési
évben majd pályázni tudjon állami kiegészítő támogatásokra is amire
eddig – idén sem – volt lehetőségünk és így jelentősnek számító
bevételektől elesett a falu.
Javasolja, hogy az előterjesztésben
szereplő indokokkal a testület értsen egyet, ugyanakkor javasolja az
iparűzési adó bevezetését.
Kéri a testületet, hogy rövid kiegészítésével értsen egyet és ennek
alapján fogadják el a rendeletet.
A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek
kérik a napirend vonatkozósában a rendelet megalkotását.
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül megalkotja
APÁTISTVÁNFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
12/2013.(XI.25.) önkormányzati,rendelete a helyi iparűzési adóról
A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3./ Napirend:
Rendeletalkotás az idegenforgalmi adóról
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
A napirendhez kapcsolódó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző ismerteti a napirendre vonatkozó
előterjesztést az önkormányzat lehetőségeit az adó mértékének
emelésével kapcsolatosan.

Kéri a T. Képviselő-testületet, hogy a helyi idegenforgalmi adó rendelet
bevezetésének lehetőségét megvitatni. és tárgyában dönteni
szíveskedjenek. Javasolja a rendelet elfogadását.
A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek
kérik a napirend vonatkozásában a rendelet megalkotását.
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül megalkotja
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013.( XI.25.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4./ Napirend:
Apátistvánfalva Község Önkormányzata magánszemélyek kommunális
adójáról szóló 8/2003. (XII.10.) önkormányzati rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
A napirendre vonatkozó előterjesztés
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

és

rendelet-tervezet

a

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző ismerteti a napirendre vonatkozó
előterjesztést az önkormányzat lehetőségeit az adó mértékének
emelésével kapcsolatosan. A testület elé 2 féle rendelet-tervezet került
írásban előterjesztésre
Kéri a T. Képviselő-testületet, hogy a magánszemélyek kommunális
adójára vonatkozó rendelet módosításának lehetőségét megvitatni és
tárgyában dönteni szíveskedjenek.
A képviselő-testület tagjai határozott állásfoglalása, hogy a
magánszemélyek kommunális adójának mértékét a testület 4.000 Ftról 5.000 Ft-ra emelje. Az adótárgyak kiterjesztésére vonatkozóan nem
alkotnak rendeletet.
A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek
kérik a napirend vonatkozásában a rendelet megalkotását.

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül megalkotja
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.( XI.25.) számú önkormányzati rendelete
az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 7/2011. (XI. 29.) számú
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet
módosításáról
A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5./ Napirend:
Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Apátistvánfalvi
Kirendeltségének
2013.március
01.napjától
2013.október 31.napjáig végzett hatósági tevékenységéről.
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Apátistvánfalvi
Kirendeltségének 2013.március 01.napjától 2013.október 31.napjáig
végzett hatósági tevékenységéről szóló beszámoló a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző kéri a T. Képviselő-testületet, hogy a
beszámolóban
foglaltakat
megvitatni és
tárgyában dönteni
szíveskedjenek, javasolja a határozati javaslat alapján annak
elfogadását.
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti a határozati javaslatot.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek
kérik a napirend vonatkozósában a határozat meghozatalát.
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
77/2013. (XI.21.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megismerte és elfogadja a KÖH Apátistvánfalvi Kirendeltségének
2013.március 1-jétől 2013.október 31-ig terjedő időszakot bemutató
hatósági tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
6./ Napirend:
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését és a határozati
javaslatot, melyeket a testület tagjai előzetesen írásban megkaptak.
Javasolja a testületnek, hogy előterjesztését vitassa meg és az
határozatilag fogadják el.
A képviselő-testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek
kérik a napirend vonatkozósában a határozat meghozatalát.
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
78/2013. (XI.21.) képviselő-testületi határozata

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatosan
az alábbi
döntést hozza:
1./ A képviselő-testület Erdei Lászlóné polgármester beszámolóját
elfogadja.
2./ A képviselő-testület
határozatát visszavonja.

a 35/2013.

Határidő: A közlésre azonnal
Felelős: Erdei Lászlóné polgármester
7. / Napirend:
Idősek karácsonya
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester

(V.

22.) képviselő-testületi

Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését és a határozati
javaslatot, melyeket a testület tagjai előzetesen írásban megkaptak.
Javasolja a testületnek, hogy előterjesztését vitassa meg és az
határozatilag fogadják el.
Az előterjesztés mellékletét képező névsor kiegészítésre került. A 65
éven felüliek száma plusz 5 fővel, míg a rokkantaké 3 fővel bővült.
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a december 22-i
rendezvény részletes programját a testületi ülést követően kívánja
jelenlévőkkel megtárgyalni. Az éves közmeghallgatást is e napon
kívánja megtartani de. 10.00 órakor, az erről szóló tájékoztatást az
érdekeltem megkapják.
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy a
rendezvényen a nyugdíjasok részére szétosztandó összeg a falu éves
költségvetésének az egy százaléka – a nehéz költségvetési helyzetben
lévő önkormányzatnál ez nem kevés összeg. Más olvasatban a
beszedett éves kommunális adó 50 %-a ez a pénz, megint más
olvasatban az látszik, hogy ebből az összegből akár meg lehetne
szüntetni az egyik önkormányzati ingatlanban a tetőbeázást is –
megóvva ezzel az épületet a további károsodástól. Sokkal
szerencsésebb volna ha ilyenkor karácsony környékén a nehéz anyagi
helyzetben élőknek adnának magasabb összeget mint kivétel nélkül
minden 65 év felettinek 3000 Ft-ot – függetlenül attól, hogy az illető erre
valójában rászorult-e? Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy ezt az
összeget a költségvetésben tervezték és azzal is, hogy ez a fajta
ajándékozás több mint két évtizedes hagyományokra tekint vissza és
így felhagyni vele nem könnyű – de ettől még a költségvetési gondok
miatt kötelességének látja ezt elmondani.
A képviselő-testület tagjai kérik a határozat meghozatalát.
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
79/2013. (XI.21.) képviselő-testületi határozata
1.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határoz, hogy a hagyományos Falukarácsonyi rendezvényét
2013.december 22-én rendezi meg.
Az önkormányzat képviselő-testülete az ünnepség lebonyolítására 350
eFt összeget biztosít a 2013.évi költségvetése terhére.
Felelős: Erdei Lászlóné polgármester
Határidő: 2013.december 31.

2.) Apátistvánfalva Képviselő-testülete Apátistvánfalva idős nyugdíjas
és rokkantnyugdíjas polgárai részére vásárlási utalványt biztosít 3000
Ft/fő összegben az 1.) pont szerint elkülönített összeg terhére.
Felelős: Erdei Lászlóné polgármester
Határidő: 2013.december 31.
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület
tagjai részéről kérdés, hozzászólás, interpelláció nem hangzott el. Erdei
Lászlóné
polgármester
megköszönte
ülésen
jelenlévők
közreműködését, a megjelenést
a nyílt ülést 15.35 órakor ülést
bezárja.

K. m. f. t.

(: Erdei Lászlóné :)
polgármester

(: Dr.Dancsecs Zsolt :)
jegyző

