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J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült:  Apátistvánfalva, Községi Önkormányzatok Képviselő-testülete 
2013.szeptember 24-én 16,30 órai kezdettel megtartott nyílt  ülésér ől.  
 
Jelen vannak: 
 
 Erdei Lászlóné polgármester   
 Kalamár Tamás képviselő 
 Kovács Anita  képviselő 
 Doncsecz Norbert  képviselő 
 
Igazoltan távol: 
 
 Trajbár Edit  alpolgármester 
  
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 
4 fő képviselő jelenlétével 1 fő képviselő igazolt távollétével határozatképes. 
Kéri a testületet, hogy a napirendek közt szerepeltesse és tárgyalja meg a 
testület BURSA Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozást. A Nádasdi 
Diakóniai Központ támogatási kérelmét. A Nemzetiségekért Díjra jelölést zárt 
ülés keretében tárgyalja a testület. 
 
Ismerteti a meghívó szerinti napirendeket: 
 
Napirendek: 
 
1./ Költségvetési rendelet módosítása. 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
2./ Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulási megállapodás 
módosítása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 



 
3./ BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat  
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
4./ A Nádasdi Diakóniai Központ támogatási kérelme. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
5./ Képviselői interpellációk, egyebek. 
 
Zárt ülésen: 
 
1./  Nemzetiségekért Díjra jelölés 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
 
A képviselő-testület  a napirendekre vonatkozó tájékoztatással 
egyetértett, a jelenlévők kérik a határozat meghozatalát. 
 
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

63/2013. (IX.24.) képvisel ő-testületi határozata 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja. 
 
Sűrgősséggel felveszi a napirendi pontok közé : 
 
3.)  BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat  
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
4.)A Nádasdi Diakóniai Központ támogatási kérelme. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
Sürgősséggel felveszi a napirendi pontok közé és zárt ülésen tárgyalja: 

1.) Nemzetiségekért Díjra jelölés 

Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Képviselő - testület.  



 
 
1./ Napirend:  
 
Költségvetési rendelet módosítása. 
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés, rendelet-tervezet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Erdei Lászlóné polgármester az alábbikaban tájékoztatja a képviselő-
testületet: 

1. Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2013. évi költségvetés bevételi főösszegét 40.614 e/Ft-ban 
állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a 
módosított előirányzata 3.260 e/Ft-tal nőtt/. 

2. Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2013. évi költségvetés kiadási főösszegét 40.614 e/Ft-ban 
állapítja meg. /Az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel a 
módosított előirányzat 3.260 e/Ft-tal nőtt./ 

3. A 3 /2013. számú rendelet egyebekben nem változik. 
 

Az előterjesztés részletesen tartalmazza a költségvetési rendelet 
módosításával kapcsolatos adatokat.Kéri a testület tagjait, hogy a 
leírtakkal  kapcsolatosan tegyék meg észrevételeiket, hozzászólásaikat, 
illetve az elhangzottak  alapján a rendelettervezet elfogadását. 

A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott 
el, kérik a vonatkozó rendelet megalkotását. 

Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzat képvisel ő-testületének 
11/2013.( IX.25.) önkormányzati rendeletét 

a 3/2013. (III.21.) az önkormányzat 2013. évi költs égvetésér ől szóló 
rendelet módosításáról 

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

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulási megállapodás 
módosítása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 



 

Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését, mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. A 2013. szeptember 4-én testületi 
ülésen fogadta el a Képviselő-testület az 58/2013. számú határozatát a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatosan megkötött szerződés 
felmondásáról. Kéri a testületet, hogy értsenek egyet a fenti határozat 
hatályon kívül helyezésével. Ismerteti a határozati javaslatot 

Kéri a képviselő-testület tagjainak állásfoglalását, kérdését, 
hozzászólását. 

A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott 
el kérik a vonatkozó határozat meghozatalat:  

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

64/2013. (IX.24.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 
1.)Apátistvánfalva Önkormányzatának Képviselő–testülete  a 
hulladékgazdálkodási rendeletének végrehajtásáról 
hulladékszállítással, hulladékgyűjtéssel  kapcsolatos tapasztalatokról 
szóló előterjesztést  elfogadja. 
 
2.).Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Müllex Közszolgáltató kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási 
közszolgálati szerződés felmondásáról szóló 58/2013. számú 
határozatát visszavonja.  
 
3.) Apátistvánfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete  egyetért 
azzal, hogy a települési hulladékgazdálkodás megszervezése - 2014. 
február 01. időponttól történő ellátással - a Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás keretében történjen. A Képviselő-testület ezzel 
párhuzamosan egyetért azzal, hogy a Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása a következőkkel 
bővüljön: 
 

• II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA fejezet 1.) pontja 
kiegészüljön a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásával, 

 



• a III./B Ágazati feladatok fejezet kiegészüljön azzal, hogy a 
Társulási Tanács gondoskodik a hulladékgazdálkodás ellátásáról 
a közös feladatellátáshoz csatlakozott tagönkormányzatok 
területén.” 

Felelős: Képviselő-testület         

Határidő: Azonnal 

3.) Napirend: 

BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat  

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 polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 
igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

65/2013. (IX.24.) képvisel ő-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 2014. 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: 2013. októberi Képviselő-testületi ülés 
      Felelős  : Képviselő-testület és Erdei Lászlóné polgármester  
 

 



4.) Napirend: 

 

A Nádasdi Diakóniai Központ támogatási kérelme. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 

Erdei Lászlóné polgármester közli, hogy az önkormányzat 2013.évi 
költségvetésében szerepel a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ 
támogatása.  

Ismerteti a határozati javaslatot, kéri annak elfogadását. A képviselő-
testület tagjai egyetértettek a javaslatban foglaltakkal, kérik a vonatkozó 
határozat meghozatalát. 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

66/2013. (IX.24.) képvisel ő-testületi határozata 
 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központot a benyújtott kérelme és 
kifejtett tevékenységük alapján a 2013.I.félévére vonatkozóan 
visszamenőleges hatállyal 150.000.- Ft-os önkormányzati 
támogatásban részesíti. 
A  2013.II.félévére 150.000.- Ft-os támogatást állapit meg a szolgálat 
működésére. 
A támogatás összegét – mely az önkormányzat költségvetésében 
szerepel – a képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: Az első részlet utalására azonnal, a második félévre 
2013.november 30. 
 
5/ Napirend: 
 
Képviselői interpellációk, egyebek. 

A képviselő-testület tagjai részéről kérdés, hozzászólás, interpelláció 
nem hangzott el. 



Erdei Lászlóné polgármester megköszönte ülésen jelenlévők 
közreműködését, a megjelenést a nyílt ülést 18.10 órakor ülést bezárja 

 
K. m. f. t. 

 
 

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


