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JEGYZŐKÖNYV

Apátistvánfalva, Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014.szeptember 27- i nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv
Készült: Apátistvánfalva, Községi
Önkormányzatok Képviselő-testülete
2014.szeptember 27-én 09.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Erdei Lászlóné polgármester
Kalamár Tamás képviselő
Kovács Anita képviselő
Doncsecz Norbert képviselő

Igazoltan távol:

Trajbár Edit

Tanácskozási joggal
meghívott:

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Jegyzőkönyv-vezető:

Bartakovics Endre ig. főmunkatárs

alpolgármester

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 távollétében határozatképes.
Az elfogadott napirendek:
1.) A Képviselő-testület 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester
2.) A közterületek elnevezését és a házszám-megállapítás szabályait
tartalmazó
önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
3.) A
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról.
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
4.) Helyi választási bizottság tagja és póttagjainak és Nemzetiségi
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása.
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, HVI vezető
5.) Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalvai
Kirendeltségének 2013. október 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig
végzett hatósági tevékenységéről.
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

6.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015.
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester
7.) Intézkedési terv az önkormányzat által biztosított közszolgáltatások
ellátásának vizsgálatához
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester
8.) A közös hivatalok feladat támogatásának igénylése.
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester
9.) Képviselői interpellációk, egyebek.

1./ Napirend
A Képviselő-testület 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester
A napirenddel kapcsolatos módosított rendelet-tervezet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését. A pénzmaradvány
igénybevételénél a kiadási irányzatok közt a működési célú pénzeszközök
KÖH támogatásánál a 5.000 eFt előirányzat szerepel, melyre az
önkormányzatnak nincs fedezete. Ez az összeg főleg a közös önkormányzati
hivatal apátistvánfalvi köztisztviselőinek bérét, annak járulékai, egyéb
kiadásait tartalmazza. A májusi ülésen elhangzott, hogy a törvényben előírt
állami támogatáson felül
az önkormányzat nem tudja finanszírozni a
kiadásokat ugyanakkor az önkormányzat pénzmaradványát sem tudja teljes
egészében erre fordítani. Ugyanakkor ismételten hangsúlyozza, hogy nem ért
egyet azzal, hogy Apátistvánfalva a Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő
csatlakozása miatt Szentgotthárd adó erőképességére való hivatkozással nem
kap állami támogatást. Ez a kérdés jelenleg sem tisztázott, itt említi meg, hogy
az elmúlt időszakban 5-6 alkalommal fordult írásban országgyűlési
képviselőkhöz és államtitkárokhoz és szinte minden esetben ugyanazt a
választ kapta, előrelépés ebben az ügyben nem történt. Az ApátistvánfalvaSzentgotthárd Közös önkormányzati Hivatal finanszírozásával kapcsolatos
megkeresésemre a következő válasz született még 2014.április hónapban. A
közös hivatalok finanszírozása 2013,május 1-jétől került bevezetésre. Módja a
nem székhely szerinti önkormányzat a lakosságszámának, a közös hivatalt
fenntartó
önkormányzatok
együttes
lakosságszámához
együttes
lakosságszámhoz viszonyított arányban történik. A közös önkormányzati
hivatal költségeinek viseléséről az érintett önkormányzatok állapodnak,
ugyanakkor valamennyi társ településnek biztosítania kell a feladatok ellátását
és az ahhoz kapcsolódó hozzájárulás összegét, melynek során tekintetbe
vehetik a települések eltérő adóerő-képességét is. Véleménye, hogy a
képviselő-testület a napirend vonatkozásában ne döntsön a rendelet-tervezet
módosításának elfogadásáról az 5 millió forint átutalásával kapcsolatosan
meg kell várni a 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján benyújtott rendkívüli

támogatási igény elbírálását, mely benyújtásról a képviselő-testületnek a 8./
napirend keretében kell majd határoznia.
Az elhangzottak figyelembevételével javasolja a testületnek, hogy a rendelet
módosításáról ennek tudatában döntsön.
A jelenlévő képviselők az elhangzottakkal egyetértettek és 4 nem szavazattal
az önkormányzat 2014.évi módosított költségvetését nem fogadták el.

2./ Napirend
A közterületek elnevezését és a házszám-megállapítás szabályait tartalmazó
önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző
A napirenddel kapcsolatos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző ismerteti a napirendre vonatkozó előterjesztést,
hangsúlyozza, hogy a rendelet megalkotását a Magyarországi helyi
önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései tartalmazzák az abban
foglaltak az irányadóak.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy előterjesztése alapján hozzanak döntést
a napirend tárgyában.
Erdei Lászlóné polgármester az elhangzott előterjesztésben kifogásolja azt,
hogy a tervezett rendelet megalkotásának nincs jelentős gazdasági hatása
nincs jelentős gazdasági és költségvetési hatása, környezeti és egészségi
következménye. A tervezett rendeletnek nincs jelentős adminisztratív terheket
befolyásoló hatása. A jogszabály alkalmazásához szükséges pénzügyi és
egyéb .feltételek rendelkezésre állnak.
Nem ért egyet a közterület jellegére utaló meghatározásokkal, ugyanis
Apátistvánfalva településszerkezete az elmúlt évtizedek során nem úgy alakult
ki, ahogy az más településeken van, vagy lett szabályozva.
Személy szerint nem szavazza meg a rendelet elfogadását, véleménye szerint
az újonnan megalakuló képviselő-testület döntsön ebben a kérdésben.
Kalamár Tamás képviselő véleménye szerint a település szétszórtsága miatt
szinte lehetetlen a rendeletben megfogalmazott közterület jelleg kialakítása,
egyetért a polgármester asszony hozzászólásával.
A jelenlévő képviselők az elhangzottakkal egyetértettek és 3 nem szavazattal
és 1 tartózkodással a rendelet-tervezetet nem fogadták el.

3./ Napirend
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról.
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

A napirenddel kapcsolatos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző ismerteti a rendelet módisításával kapcsolatos
szakhatósági véleményezést.
„ A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
4280-1//1/2014.számú iratával véleményezte az önkormányzat 4/2014(I.23.)
önkormányzati rendeletét és a csatolt melléklet szerint kéri a rendelet
javítását.”
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.
Erdei Lászlóné Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, hogy a
képviselő-testület 4 igen – 0 nem - 0 tartózkodással megalkotja
Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18(2014.(IX.29.) önkormányzati rendelete a
4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi
közszolgáltatásról

4./ Napirend
Helyi választási bizottság tagja és póttagjainak és Nemzetiségi
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása.
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, HVI vezető
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, HVI vezető megemlíti, mely a képviselő-testület
tagjai előtt ismeretes, hogy a köztársasági elnök 270/2014. (VII. 23.) KE
határozatával a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános
választásának időpontját 2014. október 12. napjára tűzte ki. A Nemzeti
Választási Bizottság 1128/2014. számú határozatában a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását 2014. október 12.
napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi
általános választásának napjára – tűzte ki. A 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-testületének
legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig kell megválasztania.
Ismerteti a határozati javaslatot mely szerint egy tagot, két fő póttagot és öt fő
nemzetiségi bizottsági tagot kell a testületnek megválasztania.
Kéri a határozati javaslatban foglaltakkal a képviselő-testület értsen egyet és
döntsön a bizottságok új tagjainak megválasztásáról.

Erdei Lászlóné Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, hogy a
képviselő-testület 4 igen – 0 nem - 0 tartózkodás szavazattal, ellenvélemény
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2014.(IX.27.) képviselő-testületi határozata
1.
Apátistvánfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Apátistvánfalva Község Helyi Választási Bizottság póttagjából rendes taggá
választja: Domján László 9982. Apátistvánfalva Fő ú 118. szám alatti lakost.
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának
Választási Bizottság póttagjává:

Képviselő-testülete

a

Helyi

Ropos József, 9982 Apátistvánfalva, Fő ú 142. és
Domiterné Nemes Gyöngyi, 9982 Apátistvánfalva, Fő út 38.
szám alatti lakosokat választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős:
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője
2. Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Apátistvánfalvai Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjává megválasztja:
Bartakovics Józsefné, 9982 Apátistvánfalva, Fő út 62.,
Soós Ferencné, 9982 Apátistvánfalva, Fő út 20. és
Nagyné Koszár Diána, 9982 Apátistvánfalva, Fő út 104.
szám alatti lakosokat.
Apátistvánfalva
Apátistvánfalva
megválasztja:

Község
Önkormányzatának
Nemzetiségi
Szavazatszámláló

Képviselő-testülete
a
Bizottság
póttagjává

Domjánné Merkli Ildikó, 9982 Apátistvánfalva, Fő út 118. és
Doncsecz Ferencné, 9982 Apátistvánfalva, Fő út 111.
szám alatti lakosokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

5./ Napirend
Beszámoló a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalvai
Kirendeltségének 2013. október 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig
végzett hatósági tevékenységéről.
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Apátistvánfalvi
Kirendeltségének 2013. október 1. napjától 2014. augusztus 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 Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, hogy a
képviselő-testület 4 igen – 0 nem - 0 tartózkodás szavazattal, ellenvélemény
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2014.(IX.27.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és
elfogadja a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalvai
Kirendeltségének 2013. október 1-jétől 2014. augusztus 31-ig terjedő hatósági
tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

6./ Napirend
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015.
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését, javasolja, hogy a
képviselő-testület értsen egyet a pályázathoz való csatlakozással.
A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el kérik
a vonatkozó határozat meghozatalat:
Erdei Lászlóné Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, hogy a
képviselő-testület 4 igen – 0 nem - 0 tartózkodás szavazattal, ellenvélemény
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2014.(IX.27.) képviselő-testületi határozata

1.

Apátistvánfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015.
évi fordulójához.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület és
Erdei Lászlóné polgármester

2.

Apátistvánfalva Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete az
októberi Képviselő-testületi ülésen dönt a támogatni kívánt pályázók
számáról és az egy főre jutó támogatási összegről.
Határidő: 2015. októberi Képviselő-testületi ülés
Felelős : Képviselő-testület és
Erdei Lászlóné polgármester

7./ Napirend
Intézkedési terv az önkormányzat által
ellátásának vizsgálatához
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester

biztosított

közszolgáltatások

A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését, javasolja, hogy a
képviselő-testület értsen egyet a vizsgálati intézkedési tervben foglaltakkal.
A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el kérik
a vonatkozó határozat meghozatalat:
Erdei Lászlóné Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, hogy a
képviselő-testület 4 igen – 0 nem - 0 tartózkodás szavazattal, ellenvélemény
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2014.(IX.27.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat a az önkormányzat által biztosított
közszolgáltatások ellátásának 2014-2015. évi vizsgálati intézkedési tervét az
előterjesztett 1 számú melléklet alapján elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület,
Határidő: 2014.szeptember 30.

8./ Napirend
A közös hivatalok feladat támogatásának igénylése.
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester

A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését, javasolja, hogy a
képviselő-testület határozatolag dontsün az előterjesztésében foglaltakkal.
A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el kérik
a vonatkozó határozat meghozatalat:
Erdei Lászlóné Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, hogy a
képviselő-testület 4 igen – 0 nem - 0 tartózkodás szavazattal, ellenvélemény
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2014.(IX.27.) képviselő-testületi határozata

1/ Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy az Önkormányzat a 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján rendkívüli
támogatási igényt nyújtson be a BM és NGM felé.
2/
Apátistvánfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Képviselő-testület,
Határidő: 2014.szeptember 30.

Erdei Lászlóné Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, hogy a
képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás, interpelláció nem
hangzott el, megköszönte ülésen jelenlévők közreműködését, a megjelenést
a nyílt ülést 10,40 órakor ülést bezárja.

K. m. f. t.

(: Erdei Lászlóné :)
polgármester

(:Dr.Dancsecs Zsolt :)
jegyző

