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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült:  Apátistvánfalva, Községi  Önkormányzatok Képviselő-
testülete 2013.december 20 - án 09.00 órai kezdettel megtartott nyílt    
üléséről.  
 
Jelen vannak: 
 
  Erdei Lászlóné polgármester 
  Trajbár Edit  alpolgármester 
  Doncsecz Norbert  képviselő 
   Kalamár Tamásképviselő 
  Kovács Anita képviselő  
   
 
Tanácskozási  
joggal 
meghívott:  Dr.Dancsecs Zsolt KÖH jegyző 
  

 
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 5 fő képviselő jelenlétével  határozatképes. 
Ismerteti a meghívó szerinti napirendet: 
 
Elmondja, hogy sürgősséggel napirendi pontok közé az alábbi pontok 
felvételével értsen egyet a testület:: 
 
- Trajbár Józsefné és Bedi Ferenc munkaszerződésének módosítása, 
meghosszabbítása. 
 
-  Templomkórus vendéglátása. 
 
-  Apátistvánfalva 3/3 hrsz-ú; ill. 78 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlan  udvar- felújításával és nyílászáró cseréjével kapcsolatos  
hozzájárulás iránti kérelem. 
 
A képviselő-testület  a napirendekre vonatkozó tájékoztatással 
egyetértett, a jelenlévők kérik a határozat meghozatalát. 



  

 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

80/2013. (XII.20.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja. 
 
Sűrgösséggel felveszi a napirendi pontok közé : 
 
10.)Trajbár Józsefné és Bedi Ferenc munkaszerződésének 
módosítása, meghosszabbítása. 
 
11.) Templomkórus vendéglátása. 
 
12.) Apátistvánfalva 3/3 hrsz-ú; ill. 78 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlan  udvar- felújításával és nyílászáró cseréjével kapcsolatos  
hozzájárulás iránti kérelem. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Képviselő-testület  
 
Napirendek: 
 
1.) A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása. 
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 
2.) Az önkormányzati segély bevezetésével kapcsolatban egyes 
önkormányzati rendeletek módosítása.  
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 
3.) HÉSZ módosításának kezdeményezése. 
 Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
4.) A településfejlesztéssel  és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetési szabályok meghatározása  
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 



  

 
5.) A védőnői megbízási szerződés meghosszabbítása  
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
 
6.) Rendőrségi beszámoló 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
 
7.) 2014. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása.  
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
8.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan felújításával kapcsolatos 
elszámolás. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
9.) Könyvtárosi megbízási szerződés meghosszabbítása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
 
10.) Trajbár Józsefné és Bedi Ferenc munkaszerződésének 
módosítása, meghosszabbítása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
11.) Templomkórus vendéglátása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
 
12.)  Apátistvánfalva 3/3 hrsz-ú; ill. 78 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlan  udvar- felújításával és nyílászáró cseréjével kapcsolatos  
hozzájárulás iránti kérelem. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
 
13.) Képviselői interpellációk, egyebek. 
 
 
1./ Napirend: 

A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása. 
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 

A napirenddel kapcsolatos előterjesztés és rendel-tervezet a 
jegyzőkönyv mellékletét  képezi. 
 



  

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző elmondja, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő köztemetők helyi szabályaival a temetőkről és 
temetkezésről szóló többször módosított 9/2000. (XII.13.) számú 
önkormányzati rendelet foglalkozik. A mostani felülvizsgálat, módosítás 
legfőbb indoka, hogy a parlament 2013. szeptember végén elfogadta a 
temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII.  törvény 
(továbbiakban: TeTv) módosítását. Az előterjesztés tartalmazza a 
szociális temetés előírásaira vonatkozó szabályozást, mely bevezetését 
2014.január 01. - től kellett volna alkalmazni, de az újabb szabályozás 
miatt ez eltolódott 2015.január 1 napjára, ennél fogva a rendelet 6.§-a 
2015.január 1.napján lép hatályba. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésében foglaltakkal 
értsen egyet, és ennek alapján döntsenek.  
 
Erdei Lászlóné polgármester elfogadásra javasolja a rendeletet azzal a 
módosítással, hogy a képviselő-testület  értsen egyet azzal, hogy a 
kiküldött előterjesztés, tervezet 2. melléklete módosításra kerüljön. A 
ravatalozó használatának igénybevételi díját javasolja 3.000 
Ft/alkalomban megállapítani, mivel ennek az összegnek a kifizethető 
része nettóban alig haladja meg a 2.000 Ft-ot. 
 

A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek  

 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5  
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezés rendjér ől 
 

 
A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét  képezi. 
 
 
2./ Napirend: 

 
Az önkormányzati segély bevezetésével kapcsolatban egyes 
önkormányzati rendeletek módosítása.  
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 

A napirenddel kapcsolatos rendelet-tervezet  a jegyzőkönyv mellékletét  
képezi. 



  

 

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző tájékoztatja a testületet, hogy jogszabályi, 
törvényi  változások miatt szükséges az önkormányzat  A gyermekek 
védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 4/2008. (V. 29.) 
önkormányzati rendeletének módosítása. A szociális igazgatásról és az 
egyes szociális ellátásokról szóló 2/2012. (II. 13.) önkormányzati 
rendelet módosítása és Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV. 18.) 
önkormányzati rendelet módosítása. Ismerteti előterjesztését és a 
módosításokat. 
 

Kéri a testületet, hogy rövid kiegészítésével  értsen egyet és ennek 
alapján fogadják el a rendeletet. 

A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal 
egyetértettek. 

 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5  
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
16/2013.(XII.23.)  önkormányzati rendelete 

az önkormányzati segély bevezetésével kapcsolatban 
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét  képezi. 
 

3./ Napirend: 

HÉSZ módosításának kezdeményezése. 

Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 

 

A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét  
képezi. 
 

Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését, kéri a képviselő-
testületet, hogy az abban foglaltakkal értsen egyet 

Kéri a T. Képviselő-testületet,hogy tárgyban dönteni szíveskedjenek.  
Javasolja  a vonatkozó határozati javaslatok elfogadását.  
 

A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal 
egyetértettek. 



  

 
 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

81/2013. (XII.20.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 

1.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Antiszkid kft kezdeményezése alapján elvben támogatja a helyi építési 
szabályzat módosításának előkészítését azzal, hogy a Helyi Építési 
Szabályzat módosításának előkészítésével meg kell bízni a  tervezőt és 
a megbízás díját a kezdeményező KFT-nek meg kell előlegeznie. A 
megbízási díjat  a megkötendő megbízási szerződést megelőzően a 
kezdeményezőnek letétbe kell helyeznie Apátistvánfalva Község 
Önkormányzatának bankszámláján. Ennek megtörténte esetén 
feljogosítja Erdei Lászlóné polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására.  
 
Felelős: Képviselő-testület, Erdei Lászlóné polgármester 
Határidő: A megbízási szerződés aláírására 2014.január 31. és 
folyamatos 
      
2.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Soós Brigitta 9982.Apátistvánfalva Fő út 174/a szám alatti lakos 
kezdeményezése alapján elvben támogatja a helyi építési szabályzat 
módosításának előkészítését azzal, hogy a Helyi Építési Szabályzat 
módosításának előkészítésével meg kell bízni a  tervezőt és a 
megbízás díját a kezdeményezőnek meg kell előlegeznie. A megbízási 
díjat  a megkötendő megbízási szerződést megelőzően a 
kezdeményezőnek letétbe kell helyeznie Apátistvánfalva Község 
Önkormányzatának bankszámláján. Ennek megtörténte esetén 
feljogosítja Erdei Lászlóné polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására.  
 
Felelős: Képviselő-testület, Erdei Lászlóné polgármester 
Határidő: A megbízási szerződés aláírására 2014.január 31. és 
folyamatos 
 
 

4./ Napirend: 

 



  

A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetési szabályok meghatározása.  
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét  
képezi. 
 

Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését, kéri a képviselő-
testületet, hogy az abban foglaltakkal értsen egyet. Tájékoztatja a 
képviselő-testületet, hogy a napirend kapcsolódik az előző napirendhez. 

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

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

 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

82/2013. (XII.20.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 
 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Előterjesztés 1. számú mellékletét képező Apátistvánfalva 
község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetési szabályait, és elrendeli annak alkalmazását a 
határozat elfogadását követően a településfejlesztési koncepció, az 
integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök 
készítése vagy módosítása során történő véleményezési eljárások 
lefolytatásakor.  
Határidő:  Azonnal  
Felelős:  Erdei Lászlóné polgármester 
 
5./ Napirend: 

A védőnői megbízási szerződés meghosszabbítása  
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 

A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét  
képezi. 



  

 
Erdei Lászlóné polgármester elmondja, hogy  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 
kötelezően ellátandó önkormányzati feladat az egészségügyi 
alapellátás, ezen belül a védőnői szolgáltatás megszervezése. 
Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Község Képviselő-testület  az elmúlt 
évben már foglalkozott az ellátás megszervezésének módjával, akkor 
arról döntöttek, hogy Póczik Elekné védőnő  megbízási szerződését 
2014. január 01. napjától 2014. december 31. napjáig 
meghosszabbítják, azzal, hogy a megbízási díját havi bruttó 70.000 Ft 
összegben állapítják meg. 
 Az OEP által nyújtott támogatás fedezi az ellátással kapcsolatban 
felmerülő költségeket (megbízási díj, útiköltség, irodaszer.)  
Tekintettel arra, hogy a jelenleg alkalmazott védőnő nyugdíjas korú, a 
szolgálat jövőbeni ellátását tervezni kell. 
Ismerteti a határozati javaslatot, kéri annak elfogadását. 

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

 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

83/2013. (XII.20.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért Póczik Elekné 9970 Szentgotthárd, Árpád út 17.fsz. 3 szám 
alatti lakos nyugdíjas védőnő megbízási szerződésének 2014.január 
01.napjától 2014.december 31.napjái történő meghosszabbításával. A 
képviselő-testület nevezett megbízási díját bruttó 70.000.-  Ft 
összegben állapítja meg az önkormányzat 2014.évi költségvetése 
terhére.  A képviselő-testület felhatalmazza Erdei Lászlóné 
polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
Felelős:  Képviselő-testület,  Erdei Lászlóné polgármester 
Határidő: 2013.december 31. 
 

6./ Napirend: 

 

Rendőrségi beszámoló 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 



  

 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét  
képezi. 
 

Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését, kéri a képviselő-
testületet, hogy az abban foglaltakkal értsen egyet. Tájékoztatja a 
képviselő-testületet, hogy a napirend kapcsolódik az előző napirendhez. 

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

 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

84/2013. (XII.20.) képvisel ő-testületi határozata 
 

Apátistvánfalva Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körmendi 
Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrsének a tevékenységéről szóló  
beszámolóját az Előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület kiemelt feladatnak tekinti a bűnmegelőzés terén kifejtett 
tevékenységet, egyben köszönetét fejezi ki a körzeti megbízott felé. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: Azonnal  
 

7./ Napirend: 

 

2014. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása.  
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 

Erdei Lászlóné polgármester elmondja, hogy az előterjesztés a 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. §-ában előírt éves ellenőrzési 
terv elfogadására tesz javaslatot Apátistvánfalva Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete számára 2014. évre vonatkozóan.  
Ismerteti előterjesztését és az ahhoz kapcsolódó mellékleteket, kéri a 
testület tagjait, hogy a határozati javaslattal együtt fogadják el. 

 

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

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 



  

 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

85/2013. (XII.20.) képvisel ő-testületi határozata 
 

Apátistvánfalva Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 
Apátistvánfalva Község  Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervét az 
Előterjesztés 2. számú melléklete szerint. 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt - jegyző 

Kovács Renáta - belső ellenőrzési vezető 
Határidő: folyamatos 
8./ Napirend: 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan felújításával kapcsolatos elszámolás. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését, kéri a képviselő-
testületet, hogy az abban foglaltakkal értsen egyet 

Kéri a T. Képviselő-testületet,hogy tárgyban dönteni szíveskedjenek.  
Javasolja  a vonatkozó határozati javaslatok elfogadását.  
 

Kovács Anita képviselő elmondja, hogy az Országos Szlovén 
Önkormányzat elszámolása az önkormányzati támogatáson 2013-ban 
megállapított  támogatáson felüli  összeget tartalmazza. Ezt az 
összeget az önkormányzatnak nem feltétlenül muszáj kifizetni. A 
tényleges  elszámolási kötelezettség a fenntartói jogviszony 
megszűnésével áll fenn. 

Erdei Lászlóné polgármester javasolja, hogy a határozati javaslat 
alapján az önkormányzat a megadott határidőig fizesse ki az Országos 
Szlovén Önkormányzat részére  az abban szereplő összeget 

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

 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

86/2013. (XII.20.) képvisel ő-testületi határozata 
 



  

Apátistvánfalva Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Országos Szlovén Önkormányzat Apátistvánfalva Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Óvoda vizesblokk felújításával kapcsolatos pénzügyi 
beszámolójában foglaltakkal egyetért. 
A képviselő-testület a 2014.éviköltségvetése terhére hozzájárul ahhoz, 
hogy a beruházás pályázati összegen felüli részéből -805.821 Ft-ból- az 
önkormányzat intézményi épületben meglévő 2/3 tulajdoni hányadának 
megfelelően az eddig megfizetett összegen felül 137.214.- Ft  
kifizetésre kerüljön az Országos Szlovén Önkormányzat részére. 
 
Felelős: Képviselő-testület, gazdálkodási ügyintéző 
Határidő: 2014.március 31. 
9./ Napirend: 

Könyvtárosi megbízási szerződés meghosszabbítása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 

A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését, kéri a képviselő-
testületet, hogy az abban foglaltakkal értsen egyet. Megemlíti, hogy a 
könyvtáros munkájával meg van elégedve, ezért kéri, hogy nevezett 
megbízási szerződésének meghosszabbításával  a testület értsen 
egyet. 

Kéri a T. Képviselő-testületet,hogy tárgyban dönteni szíveskedjenek.  
Javasolja  a vonatkozó határozati javaslatok elfogadását.  
 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

87/2013. (XII.20.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért Doncsecs Judit 9982.Apátistvánfalva Fő út 95/a szám alatti 
lakos könyvtáros megbízási szerződésének 2014.január 01.napjától 
2014.december 31.napjái történő meghosszabbításával. A képviselő-
testület nevezett megbízási díját bruttó 20.000.-  Ft .összegben állapítja 
meg az önkormányzat 2014.évi költségvetése terhére.  A képviselő-
testület felhatalmazza Erdei Lászlóné polgármestert a megbízási 
szerződés aláírásával. 
Felelős:  Képviselő-testület,  Erdei Lászlóné polgármester 



  

Határidő: 2013.december 31. 
 

10./ Napirend: 

Trajbár Józsefné és Bedi Ferenc munkaszerződésének módosítása, 
meghosszabbítása. 

Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 

A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 

 

Erdei Lászlóné polgármester  ismerteti előterjesztését, valamint a 

határozati javaslatot. Ahogy azt az előterjesztésében leírta mindkét 

dolgozó határozott idejű szerződése lejárt, ugyanakkor indokolt azt 

meghosszabbítani a többletfeladatok miatt. A kommunális dolgozó 

közel 10 éve van alkalmazásban az önkormányzatnál, vezetői 

engedéllyel rendelkezik, helyettesítési tevékenységet is el tud látni. A 

testület tagjai előtt ismeretes, hogy a temetőgondnokunk közel 10 

hónapja táppénzes állományban van balesete miatt és valószínű, hogy 

március közepéig táppénzen is marad. Balesete miatt a feladatát nem 

tudja ellátni, ezért temetőben keletkező munkálatokat a kommunális 

alkalmazott látja el szakmunkás minimálbéren, melyet az önkormányzat 

a költségvetése terhére kiegészít. 

 

Kéri a T. Képviselő-testületet,hogy tárgyban dönteni szíveskedjenek.  
Javasolja  a vonatkozó határozati javaslatok elfogadását.  
 
 
Kovács Anita képviselő megkérdőjelezi, hogy az egy kommunális 
dolgozó a jelentkező többletfeladatokat egyedül el tudja e látni. 
Véleménye szerint a dolgozó szerteágazó kommunális tevékenységet 
végez, részére kétséges, hogy mindenben helyt tud majd állni. 
 
Erdei Lászlóné polgármester véleménye, hogy a temetőben a 
kommunális tevékenységet – kaszálás stb. – végezze el a dolgozó. 
Esetleges haláleset kapcsán javasolja, hogy keressenek olyan személyt 
aki megbízás alapján az elfogadott temető rendeletben megállapított 
összegért a Ravatalozóban jelentkező munkákat  -  előkészítés, 
takarítás stb. – elvégzi.  



  

 
Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik  döntésről szóló határozatok meghozatalát. 

 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 
igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenvélemény nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

88/2013. (XII.20.) képvisel ő-testületi határozata 
 

1.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Trajbár 
Józsefné Apátistvánfalva, Fő út 144. szám alatti lakos határozott idejű 
munkaszerződését 2014. június 30. napjáig meghosszabbítja. 
Havi bruttó bére a 2014. január 1. napjától hatályos minimálbér (101. 
500 Ft) időarányos része, azaz 38 062 Ft, azaz Harmincnyolcezer –
hatvankettő forint. 
A képviselő-testület megbízza Erdei Lászlóné polgármestert a 
munkaszerződés módosításának elkészítésével és annak aláírásával. 
  
 
2.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bedi 
Ferenc Apátistvánfalva, Fő út 125. szám alatti lakos határozott idejű 
munkaszerződését határozatlan idejűvé, továbbá bruttó bérét a 2014. 
január 1. napjától hatályos szakmunkás minimálbéren felül további 10. 
000 Ft-tal kiegészíti, azaz 128. 000 Ft-ra módosítja. 
A képviselő-testület megbízza Erdei Lászlóné polgármestert a 
munkaszerződés módosításának elkészítésével és annak aláírásával. 
 
  
Felelős: Képviselő-testület, Erdei Lászlóné polgármester 
Határidő: 2014. január 1. 
 

12./ Napirend: 

Templomkórus vendéglátása. 

Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 

 

A napirenddel kapcsolatos előterjesztés és határozati javaslatok a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 



  

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

 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

89/2013. (XII.20.) képvisel ő-testületi határozata 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 19.500.- Ft, 
azaz Tizenkilencezer-ötszáz forint összeget különít el az önkormányzat 
2013.évi költségvetése terhére azért, hogy ebből fedezzék a kórus 
vendéglátását – megköszönve a kórus egész évi munkáját.   
Felelős: Képviselő-testület 

Határidő: 2013.december 31.   

 

13./ Napirend: 

 

Apátistvánfalva 3/3 hrsz-ú; ill. 78 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlan  udvar- felújításával és nyílászáró cseréjével kapcsolatos  
hozzájárulás iránti kérelem. 

Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 

Erdei Lászlóné polgármester az Országos Szlovén Önkormányzat 
kérelmében foglaltakkal teljes egészében egyetért. A képviselő-testület 
előtt ismeretes, hogy az önkormányzattok tulajdonában lévő általános 
iskola udvara balesetveszélyes, teljes egészében átépítésre szorul 
emiatt.   

 

Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik  döntésről szóló határozatok meghozatalát. 

 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 
igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenvélemény nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 



  

Képvisel ő-testületének 
90/2013. (XII.20.) képvisel ő-testületi határozata 

 

Apátistvánfalva Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Országos Szlovén Önkormányzat Apátistvánfalva Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Óvoda  3/3 hrsz-ú ingatlan iskola udvari  bejárati 
részének átépítésével egyetért, de a költségekhez a költségvetési 
helyzetére tekintettel hozzájárulni nem tud. 
 
Felelős: Képviselő-testület, gazdálkodási ügyintéző 
Határidő: 2014.március 31. 
 

 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy  a képviselő-testület 
tagjai részéről kérdés, hozzászólás, interpelláció nem hangzott el. Erdei 
Lászlóné polgármester megköszönte ülésen jelenlévők 
közreműködését, a megjelenést   a nyílt ülést 11,25 órakor ülést 
bezárja. 
 
 

K. m. f. t. 
 
 

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


