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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Apátistvánfalva, Községi  Önkormányzatok Képviselő-
testülete 2014.augusztus 21-én 16,30 órai kezdettel megtartott nyílt    
üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Trajbár Edit  alpolgármester 
  Kalamár Tamás képviselő 
  Kovács Anita képviselő  
   
Igazoltan távol:  Erdei Lászlóné polgármester 
  Doncsecz Norbert képviselő 
   
Tanácskozási  joggal 
meghívott:                        Dr.Gábor László KÖH erőforrás vezető 

 
Jegyzőkönyv- 
vezető: Bartakovics Endre ig. főmunkatárs 
 
 
Trajbár Edit   Apátistvánfalva község  alpolgármestere köszönti az ülés 
résztvevőit, a képviselő-testületei tagokat, valamint a közös 
önkormányzati hivatal jegyzőjét. 
 
Megállapítja, hogy Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  képviselő-
testülete 3 fő képviselő jelenlétével 2 fő képviselő távollétében  
határozatképes. 
 
Tájékoztatásként közli, hogy Erdei Lászlóné polgármester távollétében 
a vonatkozó rendelkezés ( SZMSZ ) alapján vezeti az ülést.  
Ezt az alábbi önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a testület tagjai 
előtt ismeretes, Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő 
testületének 5/2013.( IV.18.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva 
Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 
következőket írja elő: „ 25. § (1) A képvisel ő-testületi ülést a 
polgármester távollétében vagy akadályoztatása eset én az 
alpolgármester vezeti. ”  A képviselő-testület ülését a polgármester a 
kiküldött meghívó alapján összehívta, de előre nem látható okok miatt 
jelen ülésen nem tud részt venni.  
 
Ismerteti a javasolt napirendi pontokat.  A képviselő-testület a 
napirendekre vonatkozó tájékoztatással egyetértett. 
 



 
Az elfogadott napirendek: 
 
Napirendek: 
 
1.)Beszámoló Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 

 
2.) Helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, HVI vezető 
 
3.) SZMSZ módosítása. 

Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
4.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet módosítása. 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
5.) Önkormányzat által biztosított közszolgáltatások ellátásának 
vizsgálata. 

Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
6.) Képviselői interpellációk, egyebek. 
 
 
1./ Napirend 
 
Beszámoló Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirend vonatkozásában ismeretes a beszámoló és annak 
mellékletei. 
Az előterjesztés tartalmazza a bevételi források és kiadások tartalmát, 
mely a testület tagjai megkaptak. 
 
Trajbár Edit alpolgármester kéri a kiküldött  előterjesztés és a határozati 
javaslatban foglaltak tudomásul vételét és annak elfogadását 
Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Kovács Anita képviselő az előterjesztésben foglaltakra, illetve a 
mellékelt táblázatokra az következő kérdéseire kíván választ kapni: 
 



 
1.Az apáti FHE 2014. januárjában - a kézbesített levélben megadott 
módon és formában- eleget tett a helyi iparűzési adóelőleg fizetési 
kötelezettségének (szükség esetén az utalás időpontját és a 
számlaszámot a könyvelőtől ki tudja kérni), a beszámoló viszont azt 
tartalmazza, hogy ebben az adónemben nem érkezett bevétel a 
2014.év I. I. félévében 

 
2. A beszámoló 2. oldalán az egyik táblázatban hiányoznak a %- os 
adatok a teljesítés oszlopban. 

 
3. Választ kér  arra, hogy mi a 948 e Ft (egyéb központi támogatás- 
ktsv. nincs átvezetve tétel). Kizártnak tartja hogy a falunapnak ilyen 
kiadási tétele lett volna, tekintve, hogy a nagyobb kiadást igénylő 
tevékenységek társadalmi munkában zajlottak (pl:étkeztetés, illetve az 
FHE is hozzájárult a finanszírozáshoz- pl: Enjoy fellépés kifizetése) 

 
4.A  támogatásértékű bevételek között 1.000 e Ft szerepel, mint a 
Közös Hivatal működésére átadott pénz, ez némileg ellentmondásos - 
legalábbis számára- a korábbi üléseken elhangzottakkal, ahol a közös 
büdzséről és a 2 fős hivatali dolgozók költségei biztosítása összegének 
mértékéről volt szó, felhasználva az önkormányzat  korábbi tartalékait... 
Kérdése az lenne, hogy ezen ügyben kiadások finanszírozásának 
milyen ütemezése van, illetve ez hogyan kerül kivitelezésre az apáti 
önkormányzat és a közös hivatal vonatkozásában ?  

 
5. A határozati javaslat feletti előterjesztési szöveg "költségvetési 
szervek" vezetőit inti takarékos gazdálkodásra... a hivatalon kívül 
milyen költségvetési szervünk van még?  

 
 
Trajbár Edit alpolgármester  az elhangozottakkal  kapcsolatosan 
elmondja, hogy a testületi ülésen nincs jelen az önkormányzat 
pénzügyeivel foglalkozó ügyintéző, ezért kérdéseire vonatkozó választ 
8 napon belül írásban e-mail-ben megkapja a pénzügyi vezetőtől. 

A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal és  az 
elhangzott válasszak egyetértettek kérik a napirend  vonatkozásában a 
határozat meghozatalát: 

A képviselő-testület tagjai az elhangzottakkal egyetértettek kérik a 
határozat meghozatalát. 



 
Trajbár Edit  Apátistvánfalva község alpolgármestere megállapítja, hogy 
a képviselő-testület 3 igen – 0 nem -  0 tartózkodás  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
28/2014.(VIII.21.) képvisel ő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az 
előterjesztés és mellékleteiben foglaltak szerint megismerte. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős:  Erdei Lászlóné polgármester 

 

2./ Napirend 
 
Helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, HVI vezető 
 
 
Dr.Gábor László erőforrás vezető HVI vezetú megbízottja a következő 
tájékoztatást adja testület tagjainak: 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. 
napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak 
megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet 3. §-a szerint a 
helyi választási bizottság öt tagját és legalább két póttagot a települési 
önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014. augusztus 31-én 
16.00 óráig választja meg. A Ve. 14. § (4) az egy szavazókörrel 
rendelkező településen a helyi választási bizottság öt tagból a 23. §-ban 
foglaltak alapján  két póttagból áll. Ismerteti a HVI vezetőjének 
határozati javaslatát, melyet kér jóváhagyni a testület által. 
 

A képviselő-testület tagjai az elhangzottakkal egyetértettek kérik a 
határozat meghozatalát. 
 

Trajbár Edit  Apátistvánfalva község alpolgármestere megállapítja, hogy 

a képviselő-testület 3 igen – 0 nem -  0 tartózkodás  szavazattal, 

ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
 
 



Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
29/2014.(VIII.21.) képvisel ő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Apátistvánfalva Község Helyi Választási Bizottságának tagjává 
megválasztja 
Doncsecz Józsefné 9982.Apátistvánfalva, Fő út 168., 
Hegyvári Istvánné 9982 Apátistvánfalva, Fő út 177., 
Molnárné Németh Eszter 9982 Apátistvánfalva, Fő út 113/a, 
Koszár Diána 9982 Apátistvánfalva, Fő út 104. és 
Lovenyák Károly 9982 Apátistvánfalva, Fő út 8. 
szám alatti lakosokat. 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi 
Választási Bizottság póttagjává 
Domján László  9982 Apátistvánfalva, Fő ú 118. és 
Merkli László  9982 Apátistvánfalva, Fő út 82. 
szám alatti lakosokat választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, a Helyi Választási Iroda 
vezetője 
 

3./ Napirend 
 

SZMSZ módosítása. 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
A napirenddel kapcsolatos módosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr.Gábor László vezető ismerteti jegyző úr által jóváhagyott SZMSZ 
módosításának szükségességét, ugyanakkor kéri a a vonatkozó 
rendelet mellékletének módisításával kapcsolatos előterjesztés 
elfogadását. 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy előterjesztése alapján hozzanak 
döntést a napirend tárgyában.  
 
A képviselő-testület tagjai egyetértettek az elhangzottakkal kérik a 
vonatkozó rendelet megalkotását. 
 
Trajbár Edit Apátistvánfalva község alpolgármestere megállapítja, hogy 

a képviselő-testület 3 igen – 0 nem - 0 tartózkodással  megalkotja 

 
 
 



Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
16/2014. (VIII.22.) önkormányzati rendelete 

az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV. 18.) önkormányzat i rendelet 

módosításáról 
 
 
 
 

4./ Napirend: 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet módosítása. 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
Dr.Gábor László vezető az előterjesztés alapján ismerteti a rendelet 
módosítására vonatkozó eltérést az alábbiak szerint; 
 
A Rendelet 4/A. § (1) bekezdésében a „minden hét keddi és pénteki 
napján” szövegrész helyébe a „minden hét hétfői, keddi és pénteki 
napján” szöveg lép. 

A napirenddel kapcsolatos módosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Kéri a módosítás elfogadását. 
 
Trajbár Edit Apátistvánfalva  község alpolgármestere megemlíti, hogy 
az előterjesztés melléklete ként szereplő rendelet-tervezetben növényi 
hulladék elégetése három napra – hétfő, kedd és péntek – lett 
szabályozva.  Apátistvánfalva Községben  a korábbi tapasztalatok  
alapján hétfői és pénteki napra volt korlátotozva a nyilttéri égetés. A 
település lakossága  jelenleg is igy végzi ezirányú tevékenységét, ezért 
egytért a rendelet ezirányú módosításával.  
 
A képviselő-testület tagjai egyetértettek az elhangzottakkal kérik a 
vonatkozó rendelet megalkotását. 
 
Trajbár Edit Apátistvánfalva község alpolgármestere megállapítja, hogy 
a képviselő-testület 3 igen – 0 nem - 0 tartózkodással  megalkotja 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete 

17/2014.(VIII.22.)  önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvet ő szabályairól szóló 

7/2014. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosítás áról 
 
 
 



5../ Napirend 
 
Önkormányzat által biztosított közszolgáltatások ellátásának vizsgálata. 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
Dr.Gábor László vezető az elúőterjesztés alapján ismerteti a 
napirenddel kapcsolatos előzetjesztést és a vonatkozó határozati 
javaslatot. 
 
Kéri a kéoviselő-testületet, hogy az elhangzotakal értsen egyet 
 
 
A képviselő-testület tagjai az elhangzottakkal egyetértettek, a 
napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérik 
a határozat meghozatalát. 
 
Trajbár Edit  Apátistvánfalva község alpolgármestere megállapítja, hogy 
a képviselő-testület 3 igen – 0 nem -  0 tartózkodás  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
30/2014.(VIII.21.) képvisel ő-testületi határozata 

 
 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
„Önkormányzat által biztosított közszolgáltatások ellátásának 
vizsgálata” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az 
abban leírtakat elfogadja. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
Trajbár Edit alpolgármester  megállapítja, hogy  a képviselő-testület 
tagjai részéről kérdés, hozzászólás, interpelláció nem hangzott el, 
megköszönte ülésen jelenlévők közreműködését, a megjelenést   a nyílt 
ülést 16,25 órakor ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. t. 
 
 

(: Trajbár Edit :)   (:Dr.Dancsecs Zsolt  :) 
 polgármester                                          jegyző 
 
 


