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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Apátistvánfalva, Községi  Önkormányzatok Képviselő-
testülete 2014.február 19-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyílt    
üléséről. 
 
Jelen vannak:  Erdei Lászlóné polgármester 
  Trajbár Edit  alpolgármester 
  Kalamár Tamás képviselő 
    
   
Igazoltan távol:  Kovács Anita képviselő  
  Doncsecz Norbert képviselő 
   
Tanácskozási  
joggal 
meghívott:  Dr. Dancsecs Zsolt KÖH jegyző 
 Dr .Gábor László Önk. és térségi erőforrás vezető 
  

 
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 3 fő képviselő jelenlétével 2 fő képviselő távollétében  
határozatképes. 
 
Ismerteti a javasolt napirendi pontokat és elmondja, hogy a kiküldött 
meghívóban nem  szerepel a  LEADER 2014-2020. közötti 
programozási időszakról szóló előterjesztés és határozathozatal. Kérti a 
képviselő-testületet, hogy a napirendet sűrgősséggel tárgyalja meg. 
 
A képviselő-testület a sürgősségi napirendekre vonatkozó 
tájékoztatással egyetértett, a jelenlévők kérik a határozat meghozatalát. 
 
Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 



Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

6/2014.(II.19.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
sűrgösséggel felveszi napirendi pontként és  tárgyalásra elfogadja: 
 
5.) LEADER 2014-2020. közötti programozási időszak. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Képviselő - testület  
 
 
Az elfogadott napirendek: 
 
 
1.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2014. költségvetésének 
elfogadása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
2.) Szentgotthárd város településfejlesztési koncepciója. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
3.) A falugondnoki szolgálatról szóló rendelet megalkotása. 
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 
4.) Törvényességi felhívás megküldése. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
5.) LEADER 2014-2020. közötti programozási időszakról előterjesztés 
és határozathozatal. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
6.) Képviselői interpellációk, egyebek. 
 
A képviselő-testület  a napirendekre vonatkozó tájékoztatással 
egyetértett, a jelenlévők kérik a határozat meghozatalát. 
 
Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 



Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

7/2014.(II.19.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Képviselő - testület  
 
1./ Napirend:  
 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2014. költségvetésének 
elfogadása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés, rendelet-tervezet az 
önkormányzat  2014. költségvetése a jegyzőkönyv mellékletét  képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester tájékoztatást ad az önkormányzat 
2014.évi költségvetési rendelet tervezetében szereplő kiadási és 
bevételi főösszegeket. Elmondja, hogy a közös önkormányzati pénzügyi 
szakembere a rendelet tervezet főösszegeit és annak mellékleteit 
elfogadásra tett javaslatot, mellyel a  KÖH jegyzője is egyetértett.  
Megemlíti,  hogy a kiadási és bevételi főösszegeket valószínű, hogy az 
év folyamán szükséges lesz majd módosítani. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület az előterjesztése alapján fogadja el a 2014.évi 
költségvetését.  

 

Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül megalkotja: 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének      
5/2014.(II.20.) ) önkormányzati rendelete 

Apátistvánfalva Község 2014. évi költségvetésér ől 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2014 .évi költségvetési  
rendelete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

2./ Napirend: 
 
Szentgotthárd város településfejlesztési koncepciója. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 



 
A napirenddel kapcsolatos ekőterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését és a határozati 
javaslatot javasolja  annak elfogadását. 
 
Kéri a T. Képviselő-testületet,hogy tárgyban dönteni szíveskedjenek.   
 

A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik  döntésről szóló határozatok meghozatalát. 

 

Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

8/2014.(II.19.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Szentgotthárd város településfejlesztési koncepciójának módosításáról 
szóló előzetes tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat - a 
koncepció készítését befolyásoló tervei híján - tudomásul veszi. 
 
Felelős közlésért: Erdei Lászlóné polgármester 
Határidő: Azonnal. 
 
3./ Napirend: 
 
A falugondnoki szolgálatról szóló rendelet megalkotása. 
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 
A napirenddel kapcsolatos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző a napirend vonatkozásában megemlíti, hogy 
a falugondnoki szolgálattal kapcsolatosan az önkormányzat legutóbb 
2000.évben  szabályozta a szolgálat működését. Az azóta eltelt 
időszakban több változás történt, a  jelenleg hatályos rendelet nem felel 
meg a jelenlegi törvényi előírásoknak.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megtárgyalni és a tárgyában dönteni szíveskedjen. 



 
A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik  döntésről szóló határozatok meghozatalát. 

 
Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
6/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete 

a  falugondnoki szolgálatról 
 
A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
4./ Napirend: 

 

Törvényességi felhívás megküldése. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 

Erdei Lászlóné polgármester megemlíti, hogy a Vas Megyei 
Kormányhivatal VAB/TORV/1-53/2014. számú törvényességi 
felhívással élt a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági 
közszolgáltatás kötelező igénybevételével kapcsolatosan. A képviselő-
testület időközben már a január 22-i ülésén tárgyalta a napirendet és 
fogadta el a rendeletét. 

Kéri a T. Képviselő-testületet,hogy tárgyban dönteni szíveskedjenek 

A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik  döntésről szóló határozat meghozatalát. 

 

Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 
 
 



Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

9/2014.(II.19.) képvisel ő-testületi határozata 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vas 

Megyei Kormányhivatal VAB/TORV/1-53/2014. számú törvényességi 

felhívásában foglaltakkal egyetért, ugyanakkor jelzi, hogy a 2014. 

január 22-i ülésén elfogadta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (I. 

23.) önkormányzati rendeletét, és hatályon kívül helyezte a 6/2003. (XII. 

10.) önkormányzati rendeletét és ezzel a jelzett törvénysértést 

megszüntette. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős a Vas Megyei Kormányhivatal tájékoztatásáért: Erdei Lászlóné 

polgármester  

 
5./ Napirend: 

LEADER 2014-2020. közötti programozási időszakról előterjesztés és 
határozathozatal. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 

A napirenddel kapcsolatos ekőterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

 
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését,  kéri  a 
Képviselő-testületet, hogy az elhangzottak figyelembevételével az 
előterjesztést tárgyalja meg és abban dönteni szíveskedjen. 
 

A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik  döntésről szóló határozatok meghozatalát. 

 

Erdei Lászlóné  Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 



 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 

Képvisel ő-testületének 
10/2014.(II.19.) képvisel ő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy Apátistvánfalva Község  Önkormányzata előzetes 
csatlakozási szándékkal részt kíván venni az Őrség Határok Nélkül 
Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó 
vidékfejlesztési feladataiban, a Helyi Fejlesztési Stratégia 
elkészítésében, valamint a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési 
területének előzetes elismerésében. A Képviselő-testület felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy az erre vonatkozó csatlakozási 
szándéknyilatkozatot aláírja és benyújtsa az Őrség Határok Nélkül 
Egyesülethez. 
 
Határidő: Csatlakozási szándéknyilatkozat beadására 2014. február 20. 
Felelős:   Erdei Lászlóné polgármester 
 

Erdei Lászlóné polgármester  megállapítja, hogy  a képviselő-testület 
tagjai részéről kérdés, hozzászólás, interpelláció nem hangzott el, 
megköszönte ülésen jelenlévők közreműködését, a megjelenést   a nyílt 
ülést 16,15 órakor ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. t. 
 

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


