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J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült:  Apátistvánfalva, Községi  Önkormányzatok Képviselő-
testülete 2014.június 18-án 15,00 órai kezdettel megtartott nyílt    
üléséről. 
 
Jelen vannak:  Erdei Lászlóné polgármester 
  Trajbár Edit  alpolgármester 
  Kalamár Tamás képviselő 
   
  
Igazoltan távol : Doncsecz Norbert képviselő 
  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 3 fő képviselő jelenlétével 2  fő távollétével  határozatképes. 
 
Ismerteti a javasolt napirendi pontokat.  A képviselő-testület a 
napirendekre vonatkozó tájékoztatással egyetértett. 
 
 
Az elfogadott napirendek: 
 
1.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 5/2014.(II.20.) 
költségvetési rendeletének módosításáról. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
2.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági köz 
szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása. 
Előterjesztő: Dr: Dancsecs Zsolt jegyző  



3.) Közösségi épület tetőfelújításra vonatkozó műszaki ellenőri  
megbízásra döntéshozatal. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
4.) A Nádasdi Diakóniai Központ támogatási kérelméről  és bérjellegű 
döntésről határozathozatal. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
5.) Orvosi ügyeleti ellátás kiszervezése 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
6.) Képviselői interpellációk, egyebek. 
 
1./ Napirend: 
 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 5/2014.(II.20.) 
költségvetési rendeletének módosításáról. 
 
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti napirenddel kapcsolatos 
előterjesztését, melyet a  testület tagjai előzetesen magkaptak. Az 
önkormányzat költségvetését folyamatosan figyelemmel kísérve annak 
módosítását  aktualizálni szükséges, összhangban az államkincstárnál 
lévő tényleges adatokkal.  
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy előterjesztése alapján hozzanak 
döntést a napirend tárgyában.  
 
A képviselő-testület tagjai egyetértettek az elhangzottakkal kérik a 
vonatkozó rendelet megalkotását. 
 
Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen – 0 nem - 0 tartózkodással  megalkotja 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
14//2014.(VI.19.) önkormányzati rendeletét 

Apátistvánfalva Község 2014. évi költségvetésér ől szóló  
5/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításár ól 

 
A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
2./ Napirend:   
 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági köz- 
szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet 
módosítása. 
Előterjesztő: Dr: Dancsecs Zsolt jegyző  



 
Dr: Dancsecs Zsolt jegyző  a vonatkozó rendelet módosítása formai 
jellegű, azt a Kormányhivatal felhívásának eleget téve szükséges a 
helyi rendeletet módosítani az előterjesztése  szerint. 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy előterjesztése alapján hozzanak 
döntést a napirend tárgyában.  
 
A képviselő-testület tagjai egyetértettek az elhangzottakkal kérik a 
vonatkozó rendelet megalkotását. 
 
 
Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen – 0 nem - 0 tartózkodással  megalkotja 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

15/2014. (VI.19.) önkormányzati rendeletét 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztis ztasági 

közszolgáltatás kötelez ő igénybevételér ől szóló 

3/2014. (I. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 
A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
3 ./ Napirend:  
 
Közösségi épület tetőfelújításra vonatkozó műszaki ellenőri  
megbízásra döntéshozatal. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését, közli a testülettel, 
hogy a VÉ-KO Invest Kft a műszaki ellenőri feladatok elvégzését nem 
vállalta, ezért kellett másik vállalkozót keresni. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakkal értsen 
egyet  és bízzák meg a szerződés elkészítésével és annak aláírásával.  
 
Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen – 0 nem -  0 tartózkodás  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 



 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

25/2014.(VI.18.) képvisel ő-testületi határozata 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Apátistvánfalva, Fő u. 107. szám alatti ingatlan tetőzetének felújítása 

tárgyában a műszaki ellenőri feladatok ellátásával  Kiss Albert 

építészmérnök, műszak ellenőr, egyéni vállalkozó (Architekt Építész 

Tervező Irodá-t (9900 Körmend, Hegyaljai utca 14/D) bízza meg az 

Előterjesztés melléklete szerinti ajánlatban olvasható áron, 130.000.- 

Ft-ért. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási 

szerződés aláírására. 

Határidő: a szerződéskötésre azonnal 

Felelős: Erdei Lászlóné polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 

4./ Napirend:  
 
A Nádasdi Diakóniai Központ támogatási kérelméről  és bérjellegű 
döntésről határozathozatal. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 

 

A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester tájékoztatást ad előterjesztésére 
vonatkozóan és kéri annak elfogadását. 
 
A képviselő-testület tagjai az elhangzottakkal egyetértettek kérik a 
vonatkozó határozat meghozatalát. 
 
Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen – 0 nem -  0 tartózkodás  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 



 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
26/2014.(VI.18.) képvisel ő-testületi határozata 

 
1.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központot a benyújtott kérelme és 
kifejtett tevékenységük alapján a 2014.I.félévére vonatkozóan 
visszamenőleges hatállyal 200.000.- Ft-os önkormányzati 
támogatásban részesíti. 
A  2014.II.félévére 100.000.- Ft-os támogatást állapit meg a szolgálat 
működésére. 
A támogatás összegét – mely az önkormányzat költségvetésében 
szerepel – a képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: Azonnal és 2014.szeptember  30. 
 
2.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. 
július 1.napjától munkaviszonyt létesítő falugondnok 101.500.-Ft-os 
minimál bérét 2015.december 31-ig a Nádasdi Evangélikus Diakóniai 
Központnak történő negyedéves átutalással kiegészíti bruttó 120.000.-
Ft-ra ( plusz a járulékok.) az önkormányzat 2014.évi és 2015.évi  
költségvetése terhére 
 
Az önkormányzat 2015-ös költségvetésébe pedig e határozat alapján 
kiszámított összeget kell előirányozni:tehát havi 18.500.-Ft és annak 
munkáltatói járulékait. 
 
A falugondnoki képesítés megszerzését  követően e határozatot felül 
kell vizsgálni! 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014.július 1-tól folyamatos és 2015.december 31. 
 
5.) Orvosi ügyeleti ellátás kiszervezése 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester tájékoztatást adó előterjesztésére 
vonatkozóan és kéri annak elfogadását. 
 



 
Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen – 0 nem -  0 tartózkodás  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
27/2014.(VI.18.) képvisel ő-testületi határozata 

 
 
 
1. Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

központi ügyelet feladatának ellátását a Morrow Medical Zrt. 
megbízása útján (székhely: 1131.Budapest, Topolya utca 4-8., 
A.sz.: 14996924-2-41, képviseli: Rédei József vezérigazgató) 
kívánja megoldani. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Erdei Lászlóné polgármester 
 

2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Morrow Medical Zrt. 
szerződést kössön az illetékes Egészségbiztosítási Pénztár 
szervezetével annak érdekében, hogy a Zrt. a tevékenység MEP 
finanszírozását közvetlenül megkapja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Erdei Lászlóné polgármester 

 
 
Erdei Lászlóné polgármester  megállapítja, hogy  a képviselő-testület 
tagjai részéről kérdés, hozzászólás, interpelláció nem hangzott el, 
megköszönte ülésen jelenlévők közreműködését, a megjelenést   a nyílt 
ülést 16,45 órakor ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. t. 
 
 
 

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


