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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Apátistvánfalva 

Ap/23-13/2019 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 15-

én 09:00  órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda,  

    Apátistvánfalva, Fő út 107.  

 

Jelen vannak:   Fodor Sándor polgármester, 

Németh Szabolcs alpolgármester, 

Soós László képviselő, 

Trájber Éva Márta képviselő, 

Trajbár Edit képviselő  

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Kovács Ágnes pénzügyi vezető, 

 

    Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 
 

Fodor Sándor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-

testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja. A 

képviselő-testület határozatképes 5 fővel.  
 

A Képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen -0 tartózkodás - 0 nem szavazattal 

elfogadta, az alábbiak szerint tárgyalja meg: 

 
 

1./ Napirendi pont: 
2020. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása. 

Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

2./ Napirendi pont: 

2020. évi költségvetési koncepció. 

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

 

3./ Napirendi pont: 
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Beszámoló a 2019. évi közbeszerzésekről. 

Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

4./ Napirendi pont: 

Informatika és közigazgatás 2019/2020 pályázati lehetőség. 

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

 

Képviselői interpellációk, egyebek. 

 

1./ Napirendi pont: 
2020. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása. 

Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Fodor Sándor: A belső ellenőrzési terv minden évben aktuális, következő évre 

meghatározza, mit kívánnak ellenőrizni. Felkészülünk rá. Elfogadásra javaslom a belső 

ellenőrzési tervet. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazás következik. 

A Képviselő-testület 5 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2019.  képviselő-testületi határozata 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Apátistvánfalva 

Községi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 2. számú melléklete 

szerint.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt – jegyző  

Kern Henrietta – mb. belső ellenőr  

 

2./ Napirendi pont: 

2020. évi költségvetési koncepció. 

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

 

Fodor Sándor: Mindenki megkapta az előterjesztést. 2 millió Ft-tal kevesebb lesz a bevételi, 

kiadási oldalunk az előző évhez képest. Felül kell vizsgálnunk még az új költségvetés előtt a 

védőnői szolgálattal kapcsolatos dolgokat. Az orvosi ügyelet költsége drasztikusan növekedni 

fog. Költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, a könyvtárosi feladatok ellátását Regényiné 

Talabér Oktávia vállalja. Havi bruttó 29 000 Ft megbízási díjat javaslok a feladat ellátásáért. 

A köztisztviselői illetményre vonatkozóan, az illetményalapot 30 %-kal megemelték, azt 

gondolom, hogy a mi köztisztviselőink ne szenvedjenek hátrányt. Elfogadásra javaslom. 

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 5 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta: 
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Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2019.  képviselő-testületi határozata 

 

1.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától 

2020. december 31. napjáig megbízási jogviszony keretében Regényiné Talabér Oktávia, 

(nem közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat) szám alatti lakost bízza meg a könyvtárosi 

feladatok ellátásával. A Képviselő-testület a feladat ellátásáért 2020. január 1. napjától 2020. 

december 31. napjáig havi bruttó 29.000,- Ft, azaz huszonkilencezer forint/hó megbízási díjat 

állapít meg. A Képviselő-testület megbízza Fodor Sándor polgármestert a megbízási 

szerződés elkészítésével és aláírásával.  

Határidő: 2019. december 20.  

Felelős: Fodor Sándor polgármester  

 

2.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményének 2020. január 1. napjától 2020. 

december 31. napjáig történő megállapítása kapcsán egyetért:  

- az illetményalap 30%-kal történő megemelésével,  

- az illetménykiegészítés megállapításával azzal, hogy az I. besorolási osztályban 30%, a II. 

besorolási osztályban 20% legyen a kiegészítés mértéke.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Fodor Sándor polgármester  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Fodor Sándor polgármester 

 

3./ Napirendi pont: 
Beszámoló a 2019. évi közbeszerzésekről. 

Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Fodor Sándor: Egy közbeszerzési eljárásunk volt a szennyvízkezelés kapcsán. Elfogadásra 

javaslom. Kérdés, hozzászólás amennyiben nincs, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 5 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2019.  képviselő-testületi határozata 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi közbeszerzési 

eljárásairól készült beszámolóját elfogadja.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Doncsecz András városüzemeltetési vezető 

 

4./ Napirendi pont: 

Informatika és közigazgatás 2019/2020 pályázati lehetőség. 

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 
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Fodor Sándor: Ismét bebizonyosodott, hogy a mi gépeink sajnos alkalmatlanok a 

munkavégzésre. Ez a legolcsóbb megoldás, hogy az informatikai rendszerünket fejlesszük. 

Javaslom az elfogadását. Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 5 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2019.  képviselő-testületi határozata 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Apátistvánfalva Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be az „Informatika és 

közigazgatás 2019/2020” című pályázati kiírásra a 4 gépes szolgáltatás-csomagra 

vonatkozóan azzal, hogy a szükséges önerőt legfeljebb 189.000,- Ft összegben a 2020. évi 

költségvetés terhére biztosítja.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Fodor Sándor polgármester  

Kovács Ágnes pénzügyi vezető 

 

Képviselői interpellációk, egyebek. 
 

Fodor Sándor:  Szennyvíz ügyben, megvan a szerződés, bármikor meg lehet kezdeni a 

munkát, azt szerettük volna, hogy idén vegye át a munkaterületet a kivitelező, ha tud és az 

időjárás engedi még a télen álljon neki a munkálatoknak. Az utak csúszóssá váltak a hajnali 

órákban az időjárás miatt, jövő héttől megkezdjük a felkészülést. 

 

Fodor Sándor polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 09:20 órakor 

bezárja.  

 

 

K. m. f. 

 

            

          Fodor Sándor Dr. Dancsecs Zsolt 

           Polgármester              Jegyző 

 

 

 

 

 


