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JEGYZŐKÖNYV

Apátistvánfalva, Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014.március 19 - i nyílt üléséről.
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Jegyzőkönyv
Készült: Apátistvánfalva, Községi
Önkormányzatok Képviselőtestülete 2014.március 19-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyílt
üléséről.
Jelen vannak:

Erdei Lászlóné polgármester
Trajbár Edit alpolgármester
Kalamár Tamás képviselő
Kovács Anita képviselő
Doncsecz Norbert képviselő

Tanácskozási
joggal
meghívott: Dr. Dancsecs Zsolt KÖH jegyző
Dr .Gábor László Önk. és térségi erőforrás 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 és térségi erőforrás vezetőjét.
Megállapítja, hogy Apátistvánfalva Községi Önkormányzat képviselőtestülete 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes.
Ismerteti a javasolt napirendi pontokat és elmondja, hogy a kiküldött
meghívóban nem szerepel Kalamár Tamás 9982.Apátistvánfalva Fő út
95/a. szám alatti lakos ingatlan bérbeadására vonatkozó kérelme. Kéri
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 5 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014.(III.19.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
sürgősséggel felveszi napirendi pontként és tárgyalásra elfogadja:

a

„4.) Kalamár Tamás 9982.Apátistvánfalva Fő út 95/a szám alatti lakos
ingatlan bérbeadási kérelme.”
A képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen - 0 nem szavazattal
elfogadta, azt az alábbiak szerint tárgyalja meg:
Az elfogadott napirendek:
1.) Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt Jegyző

2.) Éves közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester
3.)
Falunap
lebonyolításával
kapcsolatos
döntéshozatal.
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester

előterjesztés

és

4.) Kalamár Tamás 9982.Apátistvánfalva Fő út 95/a szám alatti lakos
ingatlan bérbeadási kérelme.
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester
5.) Képviselői interpellációk, egyebek.

1./ Napirend:
Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt Jegyző
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés,
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

rendelet-tervezet

a

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző ismerteti előterjesztését tájékoztatást ad a
rendelet-tervezettel kapcsolatosan mely szerint a belterületi ingatlan
tulajdonosa vagy használója az ingatlan évente legalább egy
alkalommal történő kaszálásáról adott év június 30. napjáig köteles
gondoskodni. Indokolt esetben a közösségi együttélés szabályainak
megsértése esetén szankció alkalmazható.
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 5 igen – 0 nem szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül megalkotja:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014.(III.20.) önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés
alapvető szabályairól
A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ Napirend:

Éves közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester
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 5 igen – 0 nem - 0 tartózkodás szavazattal,
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014.(III.19.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Apátistvánfalva Önkormányzatának 2014. évi nemleges közbeszerzési
tervét az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint fogadja el.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Erdei Lászlóné polgármester
3./ Napirend:
Falunap lebonyolításával kapcsolatos előterjesztés és döntéshozatal.
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését és a határozati
javaslatot javasolja annak elfogadását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
megtárgyalni és a tárgyában dönteni szíveskedjen.

az

előterjesztést

A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek
kérik döntésről szóló határozatok meghozatalát.
Erdei Lászlóné
Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja,
hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014.(III.19.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy 2014.június 22-én kerüljön sor az Apátistvánfalvi Falunap
rendezvényre az annak keretében tartandó kultúrális délutáni program
megszervezésével.
A képviselő-testület a falunap sikeres lebonyolítása érdekében 520 e/Ftot különít el az önkormányzat 2014.évi költségvetésében. Megbízza a
polgármestert az előkészületek végzésével.
Felelős: Képviselő-testület és Erdei Lászlóné polgármester
Határidő: Azonnal és 2014.június 30.

4./ Napirend:
Kalamár Tamás 9982.Apátistvánfalva Fő út
ingatlan bérbeadási kérelme.

95/a szám alatti lakos

Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését és a határozati
javaslatot. Megemlíti, hogy kérelmező folyamatosan karbantartja a
területet. Kéri a testületet, hogy a terület bérbeadásának lehetőségét
tárgyalja meg és a bérleti díj összegéről döntsön.
Kalamár Tamás képviselő bejelenti érintettségét, tájékoztatja a
területet, hogy a szavazás során tartózkodni fog.
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző tájékoztatja a testületet, hogy olyan döntés is
születhet, hogy az önkormányzat a területet szerződés alapján
haszonkölcsönbe adja a Ptk. szabályozása alapján.
A képviselő-testület tagjai egyetértettek a terület határozott idejű
haszonkölcsönbe adásával, kérik a vonatkozó határozat meghozatalát.
Erdei Lászlóné
Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja,
hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozza:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2014.(III.19.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 71/5 és 71/6 hrsz-ú
ingatlanokból 1500 m2 nagyságú beépítetlen területet 2014.április
1.napjától haszonkölcsönbe ad Kalamár Tamás 9982.Apátistvánfalva
Fő út 95/a szám alatti lakos részére.
A Képviselő-testület előírja a haszonkölcsönbe vevő részére, hogy a
haszonkölcsönbe adott ingatlant
művelési ágának megfelelően
hasznosítsa igény esetén az eredeti állapot visszaállításával azt átadja
át az önkormányzatnak.

A képviselő-testület megbízza Erdei Lászlóné polgármestert
haszonkölcsön szerződés elkészítésével és annak aláírásával.

a

Felelős: Képviselő-testület és Erdei Lászlóné polgármester
Határidő: 2014.március 31.
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 :)
polgármester

(:Dr.Dancsecs Zsolt :)
jegyző

