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J e g y z ő k ö n y v  

 

Készült:  Apátistvánfalva, Községi  Önkormányzatok Képviselő-
testülete 2014.január 22-én 15,30 órai kezdettel megtartott nyílt    
üléséről. 
 
Jelen vannak:  
  Trajbár Edit  alpolgármester 
  Kalamár Tamásképviselő 
  Kovács Anita képviselő  
   
Igazoltan távol:  Erdei Lászlóné polgármester 
  Doncsecz Norbert képviselő 
   
Tanácskozási  
joggal 
meghívott:  Dr. Dancsecs Zsolt KÖH jegyző 
  

 
Jegyzőkönyv- 
vezető: Bartakovics Endre ig. főmunkatárs 
 
 
Trajbár Edit   Apátistvánfalva község  alpolgármestere 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 távollétében  
határozatképes. 
 
Tájékoztatásként közli, hogy Erdei Lászlóné polgármester távollétében 

a vonatkozó rendelkezés ( SZMSZ ) alapján vezeti az ülést.  
Ezt az alábbi önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a testület tagjai 

előtt ismeretes, Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő 
testületének 5/2013.( IV.18.) önkormányzati rendelete 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról a következőket írja elő: „ 25. § (1) A képvisel ő-
testületi ülést a polgármester távollétében vagy 
akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti. ”  A 
képviselő-testület ülését a polgármester a kiküldött meghívó 
alapján összehívta, de előre nem látható okok miatt  jelen ülésen 
nem tud részt venni.  

 



Ismerteti a meghívó szerinti napirendet: 
Napirendek:  
 
1.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2014. költségvetése. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
2.) Szociális rendelet módosítása. 
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 
3.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzat és Szlovén Nemzetiségi 
Önkormányzat Apátistvánfalva együttműködési megállapodásának 
felülvizsgálata. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
4.) A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ  2013.évi munkájáról 
szóló beszámoló. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
5.) Erdei Lászlóné polgármester tiszteletdíjának realizálása. 
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 
6.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati 
rendelet. 
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 
7.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet. 
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 
8.) Képviselői interpellációk, egyebek. 
 
A képviselő-testület  a napirendekre vonatkozó tájékoztatással 
egyetértett, a jelenlévők kérik a határozat meghozatalát. 
 
Trajbár Edit   Apátistvánfalva község alpolgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

1/2014.(I.22.) képvisel ő-testületi határozata 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiküldött 
meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja. 
Határidő: Azonnal 



Felelős: Képviselő-testület  
1./ Napirend:  
 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2014. költségvetése. 
Előterjesztő: Trajbár Edit Alpolgármester  
 

A napirenddel kapcsolatos előterjesztések, rendel-tervezet a 2014. 
költségvetése tervezete jegyzőkönyv mellékletét  képezi. 
 

Trajbár Edit   Apátistvánfalva község alpolgármestere elmondja,hogy a 
2013.évi költségvetés módosítását a rendelet alábbiakban szereplő   
teszik szükségességé:  

 
A költségvetési rendelet módosítása az Önkormányzat  kiadási 
főösszeg-, a bevételi főösszeg-,változásával foglalkozik, valamint ezen 
összegek kiemelt előirányzati szintű változásairól. 
 
A működési kiadások változását részletezi Körjegyzőség 2 havi kiadási 
főösszeg-, a bevételi főösszeg-, változásával foglalkozik valamint ezen 
összegek kiemelt előirányzati szintű változásai. 
 
Trajbár Edit   Apátistvánfalva község alpolgármestere elmondja,  hogy 
az önkormányzat előzetes 2014.évi költségvetését is át kell tekintenie 
az önkormányzatnak, a tervezet táblákat és rendelet-tervezetet 
megismerve javasolja, hogy annak ismeretében a tervezetet 
határozatilag fogadják el. A jogzsabályi előírásoknak megfelelően a 
végleges költségvetést február hónapban kell majd a képviselő-
testületnek elfogadnia. 
 
Kéri a testületet, hogy rövid kiegészítésével  értsen egyet és ennek 
alapján fogadják el a rendeletet, Ugyanakkor a 2014.évi  költségvetési 
tervezet melléklet szerinti elfogadását is javasolja. 

 

A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik a napirend  vonatkozósában a rendelet megalkotását. 
 

Trajbár Edit   Apátistvánfalva község alpolgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül megalkotja: 
 
 
 



 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzat képvisel ő-testületének 
1/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete 

az Apátistvánfalva önkormányzatának 2013. évi költs égvetésér ől 
szóló  3/2013. (III.21.) önkormányzati rendelet mód osításáról 

 
 
Kéri a T. Képviselő-testületet,hogy tárgyban dönteni szíveskedjenek.  
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti a határozati javaslatot javasolja  
a vonatkozó határozati javaslat elfogadását.  
 
Kovács Anita képviselő megemlíti, hogy a rendelet-tervezet 17-18 §-a 
hitelfelvételt tartalmaz, novemberben még felmerült ennek a 
szükségessége és lehetséges, hogy likviditás szempontjából célszerű 
lenne. Ezt februárra el kellene dönteni. Az eddigi tájékoztatása alapján  
úgy tudja, hogy az önkormányzat hitelt nem vehet fel, a tervezet e része 
mit tartalmaz. 
 
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző elmondja mint ahogy az előterjesztésben 
szerepel ennek lehetősége, a folyamatos fizetőképesség biztosítása 
érdekében ezt a lehetőséget is szerepeltetni kell a költségvetésben. 
 
A napirenddel kapcsolatos ekőterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik  döntésről szóló határozatok meghozatalát. 
 
Trajbár Edit  Apátistvánfalva község alpolgármestere megállapítja, hogy 
a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

2/2014.(I.22.) képvisel ő-testületi határozata  
 
 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat  2014. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta. A 
képviselő-testület a végleges költségvetését a februári testületi ülésén 
fogadja el.  

Határidő:  Azonnal és 2014.február  
Felelős:        Erdei Lászlóné polgármester 
 



 
2./ Napirend:  
 
Szociális rendelet módosítása. 
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 
A napirenddel kapcsolatos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző elmondja, hogy a  módosítást a SZET   Kft. 
2014. évre vonatkozó ármegállapítása indokolja. 
 
A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik a napirend  vonatkozósában a rendelet megalkotását, ugyanakkor 
felkeltette figyelmüket, hogy a hamvasztásos temetés viszonylag 
drágább lett. 
Trajbár Edit   Apátistvánfalva község alpolgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
2/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellá tásokról szóló 
2/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

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

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat és Szlovén Nemzetiségi 
Önkormányzat Apátistvánfalva együttműködési megállapodásának 
felülvizsgálata. 
 
Trajbár Edit alpolgármester megemlítí, hogy a testület tagjai az 
előterjesztését írásban megkapták, ahhoz hozzáfűzni valója nincs, kéri 
a határozati javaslat elfogadását ismertetése alapján. 

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

 

Trajbár Edit  Apátistvánfalva község alpolgármestere megállapítja, hogy 
a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 



 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 

Képvisel ő-testületének 
3/2014.(I.22.) képvisel ő-testületi határozata  

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat és a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat 
Apátistvánfalva együttműködési megállapodását a 32/2013.( V.22.) 
határozat mellékleteként változatlan formában továbbra is érvényben 
tartja. A képviselő-testület az előterjesztést tudomásul veszi. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: Azonnal 
 
4./ Napirend: 

 

A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ  2013.évi munkájáról szóló 
beszámoló. 

Előterjesztő: Trajbár Edit Alpolgármester  

 

A napirenddel kapcsolatos ekőterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

 

Trajbár Edit alpolgármester elmondja , hogy a testület tagjai az 
előterjesztését írásban megkapták. Megemlíti, hogy az önkormányzat 
képviselő-testülete a Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját  az 55/2013. (IX.4.) képviselő - testületi 
határozata alapján fogadta el. Az esély egyenlőségi programban 
szerepel az idősgondozás  kapacitásának bővítése, melyre 
vonatkozóan megkeresésre került a szolgáltató. A szolgáltató 
nyilatkozata alapján  a működési engedélyükben feltüntetett kapacitás 
maximálisan ki van használva a házi segítségnyújtás területén 
szükséges volt egy váró lista felállítás,a csak a kapacitás feloldásakor 
tudják az ellátottak számát bővíteni. 
 
A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik  döntésről szóló határozatok meghozatalát. 

 
Trajbár Edit  Apátistvánfalva község alpolgármestere megállapítja, hogy 
a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 



 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

4/2014.(I.22.) képvisel ő-testületi határozata  
 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasdi 
Evangélikus Diakóniai Központ  2013.évi munkájáról szóló beszámolót 
e határozat 1.számú melléklete szerint tudomásul veszi és azt 
elfogadja. 
 
Felelős: a közlésért Erdei Lászlóné Polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
 
5./ Napirend:  

 
Erdei Lászlóné polgármester tiszteletdíjának realizálása. 
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 

A napirenddel kapcsolatos előterjesztés és Erdei Lászlóné 

polgármester beadványa a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző megemlíti, hogy előterjesztése alapján Erdei 

Lászlóné beadványát ” kizárólag takarékossági okok miatt ”  realizálja a 

testület. Erre jogszabályi lehetőség van, melyhez a testület döntése 

szükséges. 

 
Kéri  a Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az 

előterjesztést tárgyalja meg és abban dönteni szíveskedjen. 

 

A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 

kérik  döntésről szóló határozatok meghozatalát. 

 

Trajbár Edit  Apátistvánfalva község alpolgármestere megállapítja, hogy 

a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozza: 



 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 

5/2014.(I.22.) képvisel ő-testületi határozata  
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 56/2010.( X.14.) határozatát Erdei Lászlóné 
Polgármester Asszony benyújtott kérelmére az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete a benyújtott kérelemnek hely ad. 
 
Az 56/2010.( X.14.) számú önkormányzati határozatban megállapított 
154.600.- Ft tiszteletdíj összegét 2014.február  01. napjától  bruttó 
80.000.- Ft összegre csökkenti.  
 
A képviselő-testület utasítja a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjét, hogy fenti változásról a KIR rendszert, illetve azon 
keresztül a Magyar Államkincstárt tájékoztassa. 
 
Felelős: Képviselő-testület , Dr.Dancsecs Zsolt jegyző és Borbély 
András ügyintéző 
Határidő:  2014.február 1. és folyamatos.  
 

6./ Napirend: 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati 
rendelet. 
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés és  rendelet-tervezet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző  megemlíti, hogy az önkormányzat  jelenleg 
hatályos rendelete nem alkalmas a jelenlegi törvényi előírások 
rendezésére. Indokoltnak tartja előterjesztése alapján új rendelet 
megalkotását, illetve „ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (XII.10.) önkormányzati 
rendelet ” hatályon kívül helyezését. 
 
A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik a napirend  vonatkozósában a rendelet megalkotását.  



Trajbár Edit   Apátistvánfalva község alpolgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Apátistvánfalva községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének  

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztis ztasági 

közszolgáltatás kötelez ő igénybevételér ől szóló 3/2014.(I.23.) 

önkormányzati rendelete  

 
A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

7./ Napirend:  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet. 
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 

 

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

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző elmondja, hogy a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról az önkormányzat nem rendelkezett helyi rendelettel, 

ezért szükséges annak megalkotása. 

 

Kéri  a Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az 

előterjesztést tárgyalja meg és abban dönteni szíveskedjen. 

 

A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 

kérik a napirend  vonatkozósában a rendelet megalkotását.  

 

 



Trajbár Edit   Apátistvánfalva község alpolgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete 

a nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatásról  

 
A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Trajbár Edit alpolgármester  megállapítja, hogy  a képviselő-testület 
tagjai részéről kérdés, hozzászólás, interpelláció nem hangzott el, 
megköszönte ülésen jelenlévők közreműködését, a megjelenést   a nyílt 
ülést 16,25 órakor ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. t. 
 
 

(: Trajbár Edit :)   (:Dr.Dancsecs Zsolt  :) 
alpolgármester                                          jegyző 


