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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült:  Apátistvánfalva, Községi  Önkormányzatok Képviselő-
testülete 2013.október 24 - én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt   
üléséről.  
 
Jelen vannak: 
 
  Erdei Lászlóné polgármester  
  Kalamár Tamás képviselő  
  Kovács Anita  képviselő 
 
Igazoltan távol:   Trajbár Edit  alpolgármester 
  Doncsecz Norbert  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 3 fő képviselő jelenlétével  2 fő képviselő távollétével 
határozatképes. 
 
Ismerteti a meghívó szerinti napirendeket: 
 
Napirendek: 
 

1.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítéséről szóló beszámoló 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
2.) Rendelet alkotás  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj szabályairól. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
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3.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. támogatásról 
döntéshozatal. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
4.) A helyi iparűzési adó bevezetése, rendeletalkotás 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
5.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzat közbeszerzési 
szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
6.) Képviselői interpellációk, egyebek. 
 
A képviselő-testület  a napirendekre vonatkozó tájékoztatással 
egyetértett, a jelenlévők kérik a határozat meghozatalát. 
 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

68/2013. (X.24.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja. 
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Képviselő-testület  
 
1./ Napirend:  
 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítéséről szóló beszámoló. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámoló és az ahhoz 
kapcsolódó táblázatok a jegyzőkönyv  mellékletét képezik. 

Erdei Lászlóné polgármester beszámolja alapján tájékoztatja a 
testületet az önkormányzat háromnegyed éves tevékenységéről. 
Ismerteti a már lekönyvelt és teljesített pénzügyi adatokat, valamint a 
határozati javaslatot.  
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Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a határozati javaslatban 
foglaltakkal értsen egyet.  

A képviselő-testület  a napirendekre vonatkozó tájékoztatással 
egyetértett, a jelenlévők kérik a határozat meghozatalát. 
 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza:  
 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

69/2013. (X.24.) képvisel ő-testületi határozata 
 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Apátistvánfalva  Községi   Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót megismerte. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős:   Erdei Lászlóné polgármester 
 
2./ Napirend:  
 
Rendelet alkotás  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj szabályairól. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
Erdei Lászlóné polgármester elmondja, hogy a Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzője javasolta, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj szabályairól a képviselő-testület rendelet 
helyett a napirenddel kapcsolatosan szabályzatban rögzítse az 
ösztöndíjra vonatkozó előírásokat. Felkéri Dr. Dancsecs Zsolt jegyzőt, 
hogy erről tájékoztassa a testületet.  
 
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző az alábbiakról röviden tájékoztatja a 
képviselő-testületet: 
 
A Bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatokat 
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet, 
valamint az Általános Szerződési Feltételek, a Pályázati kiírásban és e 
Szabályzatban foglaltak szerint kell elbírálni. Kéri a képviselő-testületet, 
hogy a tájékoztatásával értsen egyet. 
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Erdei Lászlóné polgármester ismerteti a napirenddel kapcsolatos 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület tagjai egyetértettek a tájékoztatással és az 
ismertetett határozati javaslattal, kérik annak elfogadását. 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület  3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

70/2013. (X.24.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Apátistvánfalva Községi Önkormányzata a BURSA Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj  elbírálásáról szóló szabályzatát 
e határozat 1. számú mellékleteként elfogadja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Képviselő-testület  
 
A napirenddel kapcsolatos szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
3./ Napirend:  
 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. támogatásról döntéshozatal. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti a napirenddel kapcsolatos 
előzményeket, valamint a határozati javaslatát, melyben kitér az 
ösztöndíj összegére. 
Kéri a testületet, hogy az előterjesztésével értsen egyet.  
 
A képviselő-testület tagjai egyetértettek a tájékoztatással és az 
ismertetett határozati javaslattal, kérik annak elfogadását. 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület  3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

71/2013. (X.24.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Apátistvánfalva Községi Önkormányzata  a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójában 
összesen  2 e/Ft támogatást nyújt a pályázóknak, melynek fedezetét a 
2014. évi költségvetésben kell tervezni. 
 
Határidő:  2014. évi költségvetés tervezése 
Felelős:  Erdei Lászlóné  polgármester 

              Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna irodavezető 
  Zankócs Károlyné pénzügyi ügyintéző 

 
 
4./ Napirend: 
 
A helyi iparűzési adó bevezetése, rendeletalkotás. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés és rendelet-tervezet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti a  helyi iparűzési adó 
bevezetésével kapcsolatos előterjesztését.  A rendeletet legkésőbb 
december 2-áig ki kell hirdetni, annak érdekében, hogy következő év 
január 1-jén hatályba léptethető legyen. Az adómértékre vonatkozó 
abszolút felső korlát mértékét a törvény rögzíti. Ugyanakkor a helyi 
önkormányzat kötelessége, hogy a helyi sajátosság, illetve az 
adóalanyok teherviselő képességét is figyelembe vegye. Fontosnak 
tartja megemlíteni, hogy az önkormányzat nem volt jogosult éveken 
keresztül az ÖNHIKI támogatásra viszont az iparűzési adó 
bevezetésével jogosult lesz rá amennyiben a testület a jogszabályban 
rögzített  határidőig e rendeletét elfogadja és kihirdetésre kerül. Kéri a 
képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött előterjesztéssel 
kapcsolatosan mondják el véleményüket, hozzászólásaikat 
 
Kovács Anita képviselő az elhangzott előterjesztésben, illetve rendelet-
tervezetben foglaltakkal elviekben egyetért, de a jelenlegi testületi 
ülésen nemmel fog szavazni amennyiben döntést kell hozni. Mivel 
jelenleg három képviselő van jelen az ülésen ezt a döntést nem lehet a 
képviselő-testületnek meghoznia. Javasolja, hogy a képviselő-testület a 
legközelebbi ülésén szerepeltesse e napirend megtárgyalását az 
összes képviselő jelenlétével. 
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A jelen lévő képviselők egyetértettek képviselőtársuk hozzászólásával, 
a napirend legközelebb esedékes novemberi azt a testület újra 
napirendre tűzi. Kérik az erre vonatkozó határozat meghozatalát. 
 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület  3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

72/2013. (X.24.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat helyi iparűzési adó 
bevezetésével kapcsolatos 4./ napirendet tárgyalás nélkül a Képviselő – 
testület  2013.november  20-i  ülésére elnapolja. 
 
 
Határidő: Azonnal és 2013.november 20. 
Felelős: Képviselő-testület  
 
5./ Napirend: 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának 
módosítása 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
 
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti a napirenddel kapcsolatos írásos 
előterjesztését és a határozati javaslatot. A napirend megtárgyalását az 
indokolja, hogy a  közbeszerzési szabályzatot aktualizálni szükséges és 
az elavult szabályzatot hatályon kívül kell helyezni. 
 
A képviselő-testület tagjai egyetértettek a tájékoztatással és az 
ismertetett határozati javaslattal, kérik annak elfogadását. 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület  3 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

73/2013. (X.24.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat képviselő-testülete 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát az 
Előterjesztés 1.számú melléklete szerint elfogadja. 
 
Jelen Közbeszerzési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg 
Apátistvánfalva Község  Önkormányzatának korábbi, a 
Képviselőtestület által a 43/2008. V.28.) képviselő-testület 
határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata hatályát veszti. 
 
Felelős: Erdei Lászlóné polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
 
A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás, interpelláció 
nem hangzott el. Erdei Lászlóné polgármester megköszönte ülésen 
jelenlévők közreműködését, a megjelenést   a nyílt ülést 17.35 órakor 
ülést bezárja. 
 
 
 

K. m. f. t. 
 
 
 

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


