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J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült:  Apátistvánfalva, Községi  Önkormányzatok Képviselő-
testülete 2014.május 22-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyílt    
üléséről. 
 
Jelen vannak:  Erdei Lászlóné polgármester 
  Trajbár Edit  alpolgármester 
  Kalamár Tamás képviselő 
  Kovács Anita képviselő 
  
Igazoltan távol : Doncsecz Norbert képviselő 
   
Tanácskozási  
joggal 
meghívott:  Dr. Dancsecs Zsolt KÖH jegyző 
 Dr.Gábor László KÖH erőforrás vezető 
 
Meghívottak: 
 
Domján László Apátistvánfalva Fő út 118/a. szám alatti és  Merkli 
László Apátistvánfalva Fő út 82.szám alatti lakosok. 
  

 
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 és térségi erőforrás vezetőjét. 
Külön köszönti a meghívott bizottsági póttagokat eskütételük 
alkalmából. 
 
Megállapítja, hogy Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  képviselő-
testülete 4 fő képviselő jelenlétével 1 fő távollétével  határozatképes. 
 
Ismerteti a javasolt napirendi pontokat  a képviselő-testület a 
napirendekre vonatkozó tájékoztatással egyetértett, a jelenlévők kérik a 
határozat meghozatalát. 
 
 



Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
Az elfogadott napirendek: 
 
1.) Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása, 
eskütétel 
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 
2.) Közösségi épület tetőfelújítása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
3.) Apátistvánfalva Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési   
Szabályzatának módosításáról. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
4.) Köztisztviselői létszám finanszírozása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
5.) Apátistvánfalva Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület 
támogatás igénylése. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
6.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzat gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatainak ellátása. 
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 
7.) Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
8.) Közös tulajdon megszüntetése Orfalu Község Önkormányzatával. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
9.) Képviselői interpellációk, egyebek. 
 
 
 
1./ Napirend:  
 
Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása, eskütétel 
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés, a jegyzőkönyv mellékletét  
képezi. 



 

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző elmondja, hogy a május 25-én esedékes EP 
választásra a helyi választási bizottságba szükségesnek tartja  póttagok 
megválasztását. Ismerteti előterjesztését, felkéri Erdei Lászlóné 
polgármestert, hogy a megjelent póttagoktól az esküt vegye le. 
 
 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyban dönteni 
szíveskedjenek.   
 
A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik  döntésről szóló határozat meghozatalát 
 
Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 4 igen – 0 nem -  0 tartózkodás  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
17/2014.(V.22.) képvisel ő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi 
Választási Bizottság póttagjaivá választja Domján László 
Apátistvánfalva, Fő u. 118/A és Merkli László Apátistvánfalva, Fő u. 82. 
alatti lakosokat.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője. 
 
Domján László és Merkli László apátistvánfalvi lakosok az esküt a 
polgármester és a képviselő-testület előtt letették melyet  aláírásukkal 
igazoltak. 
 
2./ Napirend: 
 
Közösségi épület tetőfelújítása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
Erdei Lászlóné polgármester elmondja, hogy az 
adósságkompenzációban megkapott 6,5 millió forint állami támogatást 
az önkormányzat a közösségi épület tetőfelújítását végezteti el. Az 
önkormányzat a munkálatok elvégzésére három ajánlatot kapott, 
mindhárom ajánlatban a támogatás összegén felüli adatok szerepelnek. 

A legalacsonyabb ajánlatot adó az alsószölnöki FIVE WORKS Kft. 
összesen 6.726.366.- Ft-os ajánlatot tett. A másik két kft. Hétmillió 
forinton feletti ajánlatot adott. 



 A képviselő -. testületnek abban kell döntenie, hogy a közösségi épület 
teljes tetőszerkezetét felújíttassa, vagy csak a kultúrház feletti  
tetőzetet, amire az ajánlat lett megkérve.  

Részletesen ismerteti előterjesztését, valamint az ahhoz kapcsolódó 
határozati javaslatokat, mellyel kapcsolatosan kéri a képviselő-testület 
állásfoglalását. Kérdést intéz a képviselők felé, hogy megrendeljék-e a 
munkálatokat, vagy zárolják az erre megkapott állami támogatást és 
egyáltalán melyik vállalkozót bízzák meg, ugyanakkor a műszaki 
ellenőrzési is fizetnie kell az önkormányzatnak. A teljes tetőzet 
felújítása 8,5  millió forintba kerülne, ha az önkormányzat ezt felvállalja 
akkor minden más feladatot félre kell tenni. Az önkormányzatnak nincs 
lehetősége arra, hogy a drágább ajánlatot válassza. 

Kovács Anita képviselő véleménye szerint a megkapott pénzösszeg 
csak a tetőszerkezet felújítása  egy részére elegendő teljes egészében 
nem lehet azt felújítani, vagy felújítják a tetőzet egy részét vagy semmit 
nem csinálnak ha zárolva lesz a pénz. 

Trajbár Edit alpolgármester  megemlíti, hogy Orfalu község 
önkormányzatának is van tulajdoni részaránya a közösségi épületben 
és ha az önkormányzat megkapja az egyik lakást akkor a tető 
felújításának költségeihez is hozzájárulhat. A napirendek közt szerepel, 
hogy az épületet társasházzá alakítják át és az egyik lakás át lesz adva, 
akkor Orfalu a költségek egy észét átvállalhatja,  ha erre nem fordítana 
pénzeket akkor azt a részt nem kell felújítani. Feltételezi, hogyha Orfalu 
megkapja a lakást akár el is adhatja. Véleménye szerint az is megoldás 
lenne ha minden maradna úgy a úgy ahogy van  és nem adnák át a 
lakást Orfalunak. 

A képviselő-testület tagjainak egybehangzó véleménye, hogy Orfalu 
Önkormányzata nem fog hozzájárulni a költségekhez.. 

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző véleménye szerint két megoldás van, az 
egyik, hogy a képviselő-testület döntsön úgy, hogy maradnak a tető 
kultúrház feletti részének felújításánál. A másik megoldás, hogy egy 
teljesen új árajánlatot kell kérni az egész tetőzet felújítására. A 
képviselő-testületnek el kell döntenie, hogy  maradnak a jelenlegi 
ajánlatnál, vagy egy teljesen újat kérnek és újra kiírják az egész tetőre a 
felújítást. 

Kovács Anita képviselő megkérdezi, hogy az megoldás lenne hogy 
kérnek egy újabb  árajánlatot és az magasabb összegről szólna, akkor 
a testület maradhat-e a jelenlegi alacsonyabb összegű ajánlatnál. 



Kérdés, hogy az önkormányzatnak van-e még pénze arra hogy egy 
újabb kiírást  készítessen  és a meglévő összeget ki tudják-e 
egészíteni. A tetőtér felújítása kiírásra került-e vagy csak a vállalkozók 
megkeresése történ-e meg.  

Erdei Lászlóné polgármester megemlíti, hogy személyesen levélben 
kérte fel a vállalkozókat az árajánlatok megtételére a VÉ-KO árazatlan 
kiírása alapján. 

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyban dönteni 
szíveskedjenek.   
 
A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik  döntésről szóló határozat meghozatalát. 
 
 
Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 4 igen – 0 nem -  0 tartózkodás  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

18/2014.(V.22.) képvisel ő-testületi határozata 

 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Apátistvánfalva, Fő u. 107. szám alatti ingatlan tetőzetének felújítása 
tárgyában kért és kapott vállalkozói ajánlatok közül a .FIVE WORKS 
Kft. Alsószölnök, Rózsa út 13. ajánlatát fogadja el  6.726.366.- Ft 
értékben. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a vállalkozói 
szerződés aláírására azzal, hogy a befejezési határidő 2014. augusztus 
15. legyen. 

Határidő: a szerződéskötésre azonnal 

Felelős: Erdei Lászlóné polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 
 
 
 



3./ Napirend: 
 
 Apátistvánfalva Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési   
Szabályzatának módosításáról. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés és rendelet-tervezet a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti az önkormányzat 8/2007. 
rendeletének módosításával kapcsolatos előterjesztését, megemlíti 
hogy a rendelet módosításával kapcsolatos szakhatóságok 
megkeresése megtörtént amelyhez a főépítész is hozzájárult. 
 
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 4 igen – 0 nem szavazattal, ellenvélemény és 
tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Apátistvánfalva község Önkormányzati Képvisel ő-testületének  
13./2014.(V.23.) 

                                      önkormányzati  rendelete 
a helyi építési  szabályzatról szóló  8/2007. (XII. 17.) önkormányzati  

rendelet  
módosításáról 

 
A napirenddel kapcsolatos rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
4./ Napirend:   
 
Köztisztviselői létszám finanszírozása. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti a képviselő-testülettel 
napirenddel kapcsolatos előterjesztését. Hangsúlyozza, hogy nem ért 
egyet azzal, hogy Apátistvánfalva a Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
történő csatlakozása miatt Szentgotthárd adó erőképességére való 
hivatkozással nem kap állami támogatást.  



A kérdésnek ezt a részét  nem látta és látja jelenleg tisztán véleménye 
szerint ebben a kérdésben joghézag mutatkozik.  
Kéri a közös hivatal jegyzőjét, hogy  erről a képviselő-testületet 
tájékoztassa. 
 

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző megemlíti, hogy 2013. évtől nem normatív az 
állami támogatás, hanem feladatalapú. A feladatalapú állami támogatás 
a Hivatal estében úgy számolódik ki, hogy lakosságszám, ellátott 
kötelező feladatok, fenntartott intézmények. Ezek alapján jött ki már 
tavaly Apátistvánfalva esetében 1,9 fő köztisztviselői létszám. Ennek 
időarányos részét 2013. március 1-től a községi önkormányzat a tavalyi 
kötségvetési törvény alapján megkapta és ezt utalta tovább a 
szentgotthárdi önkormányztahoz. A 2014. évi központi költségvetés már 
úgy rendelkezett, hogy Közös Hivatal esetében a székhely 
önkormányzat jogosult a támogatás igénylésére, és ő is kapja meg ezt 
az összeget. Szentgotthárd Város önkormányzata az iparűzési 
adóerőképessége miatt a Hivatal működtetéséhez feladatalpú 
támogatásra NEM jogosult, ezáltal az Apátistvánfalvai önkormányzat 
feladatát ellátó, de a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
után sem. Így adódik az, hogy a Közös Hivatalnál a létszámot elismeri 
(ebben benne van az apátistvánfalvai 1,9 fő is), de állami támogatást 
nem ad. A 3 fő, illetve 2 fő idei költsége (ha 1 főnek felmondanának 
június 1-től-július 31-ig fizetni kellene) akkor a 2014. évi költség 8.610 
e/Ft helyett körülbelül 7.890 e/Ft lenne. Ez a pénzügyileg legrosszabb 
forgatókönyv akkor, ha a  legalacsonyabb bérű köztisztviselőnek 
mondunk fel és valamivel jobb, ha egy magasabb bérűnek. Tehát a 
pénzmaradványból 5.890 e/Ft kellene a 6.610 e/Ft helyett. 

Kovács Anita képviselő hihetetlennek tartja, hogy Apátistvánfalva 
község nem kap állami támogatást az előterjesztés szerint, nem érti, 
hogy erre miért csak most derült fény. Elméletileg a költségvetés 
elfogadásakor erről a tényről már tudnia kellett volna a testületnek. Nem 
tudja, hogy a jövőre vonatkozóan mi fog történni, ha a jelenlegi állapot 
fennmarad. 

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző válaszában tájékoztatja a testületet attól, 
hogy amennyiben Apátistvánfalva Önkormányzat számláján nem lesz 
meg a KÖH apátistvánfalvi dolgozói részére szükséges költségvetési 
fedezet, akkor elmarad a bérkifizetése a dolgozóknak. Azt a 
szentgotthárdi állampolgárok adóbefizetéséből nem finanszírozzák .A 
törvény vonatkozó szakaszának  módosítása tárgyában a 
polgármesternek már intézkednie  kellet volna. Dologi kiadásra így sem 
kérnek pedíg az is elég  jelentős. A képviselő-testület bízza meg a 
polgármestert a minisztériumi ügyintézéssel.A képviselő-testület jelen 



ülésen kell döntenie a napirend tárgyában esetleges felmentésre 
irányuló döntés végrehajtásáért személy szerint felelős 

 

Erdei Lászlóné polgármester  megemlíti, hogy  a törvényben előírt 
állami támogatáson felüli létszámot az önkormányzat nem tudja 
finanszírozni, ugyanakkor az önkormányzat pénzmaradványát sem 
tudja teljes egészében erre fordítani. 

 
 
 
Erdei Lászlóné polgármester kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
tárgyban dönteni szíveskedjenek.   
 

A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik  döntésről szóló határozat meghozatalát 
 
Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 4 igen – 0 nem -  0 tartózkodás  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
19/2014.(V.22.) képvisel ő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Apátistvánfalva község költségvetési helyzetére tekintettel 2014. 
augusztus  01. napjától  a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
állományába tartozó 3 fő köztisztviselői létszám helyett csak 2 fő 
foglalkoztatását tudja finanszírozni.  

Felkéri a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét hogy a 
szükséges intézkedéseket ehhez tegye meg.  

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
5./ Napirend: 

Apátistvánfalva Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület támogatás 
igénylése. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 



 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti előterjesztését valamint az ahhoz 
kapcsolódó határozati javaslatot.  A kérelemben  az egyesület 150 eFt, 
önkormányzati támogatást kért faluszépítésre, hagyományőrzésre és  
kulturális programok szervezésére. Javasolja, hogy a testület  anyagi 
nehézségekre való hivatkozással 100 eFt összegben támogassa az 
egyesületet. 
 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyban dönteni 
szíveskedjenek.   
 

A képviselő- testület tagjai az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek 
kérik  döntésről szóló határozat meghozatalát 
 
Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 3 igen – 0 nem -  1 tartózkodás  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

20/2014.(V.22.) képvisel ő-testületi határozata 
 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Apátistvánfalva Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület támogatás 
igénylés kérelmét elfogadja. A képviselő-testület 100.000.- Ft 
támogatást biztosít az egyesület részére az önkormányzat 2014. évi 
költségvetése terhére. 

 
A projekt megnevezése: Apátistvánfalva Faluszépítő és 
Hagyományőrző Egyesület 2014. évi működése,ennek jegyében 
faluszépítés, hagyományőrzés, kulturális programok szervezése.  
 
A képviselő-testület megbízza Erdei Lászlóné polgármestert a 
támogatási szerződés elkészítésével és annak aláírásával. 
 
Felelős: Erdei Lászlóné polgármester 
Határidő: Azonnal és 2014. december 31. 
 
 
6./ Napirend: 

 



Apátistvánfalva Községi Önkormányzat gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatainak ellátása. 
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 
A napirenddel kalcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

Dr.Dancsecs Zsolt jegyző tájékoztatást az az önkormányzat 
gyermekvédelmi és gyernekjóléti tevékenységéről, mely beszámolót a 
képviselő-testületnek  május 31-ig kell elfogadnia.    

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

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

 

 

Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 

hogy a képviselő-testület 4 igen – 0 nem -  0 tartózkodás  szavazattal, 

ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

22/2014.(V.22.) képvisel ő-testületi határozata 
 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatainak ellátása a 2013. évben  című beszámolót 
elfogadja, az abban foglaltakkal egyetért.  
 
Felelős: a közlésért Erdei Lászlóné polgármester 
Határidő: A közlésre azonnal. 
 
 
7./ Napirend: 

Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 

A napirenddel kalcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 



Erdei Lászlóné polgármester megemlíti, hogy előterjesztését a tetület 
tagjai megkapták, kéri a vonatkozó határozat elfogadását. 

 
A képviselő-testület tagjai az elhangzottakkal egyetértettek kérik 
tárgyban a döntés meghozatalát. 
 

Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 

hogy a képviselő-testület 4 igen – 0 nem -  0 tartózkodás  szavazattal, 

ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
23/2014.(V.22.) képvisel ő-testületi határozata 

 
1. Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kijelenti, hogy Apátistvánfalva Község  Önkormányzata egyetért 
azzal, hogy  

 
1.1.  a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának VIII. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK 
FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA, Az intézmények 
fenntartása 1.) pontjában Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde Egyesített Óvodák 
intézményegységén belül a Tapsifüles Tagóvodája (9952 
Gasztony, Fő út 20.) és Kerekerdő Tagóvodája (9954 Rönök, 
Petőfi u. 16.) 2014. július 01. időponttal kikerüljön a 
megállapodásból. 

1.2. a Társulás sikeres pályázatai által megvalósított tagintézményi 
beruházások a kiválást követően, azaz 2014. július 01. 
időponttól az érintett alapító önkormányzatok tulajdonát 
képezze. 

Határidő: azonnal, 
Felelős:   Erdei Lászlóné polgármester  
                dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

 
8./ Napirend: 

Közös tulajdon megszüntetése Orfalu Község Önkormányzatával. 
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Erdei Lászlóné polgármester ismerteti napirenddel kapcsolatos 
előterjesztését és a vonatkozó határozati javaslatot. A képviselő-testület 



tagjai előtt  ismeretes, hogy a közösségi épület helyiségeit Orfalu 
Önkormányzata  nem használja, de abban tulajdonjoggal rendelkezik 
viszont a fenntartásra és esetleges felújításokhoz anyagilag nem járul 
hozzá. A tulajdonjogi helyez miatt  több akadály is felmerült az elmúlt 
időszakban, véleménye szerint  valamilyen formában ezt a problémát 
meg kell szüntetni. 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan 
mondják el véleményüket hozzászólásukat. 

A képviselő-testüölet tagjai tisztában vannak a problémával,  az 
előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértettek, 
kérik a vonatkozó határozat meghozatalát. 

 

Erdei Lászlóné   Apátistvánfalva község polgármestere megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 4 igen – 0 nem -  0 tartózkodás  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

24/2014.(V.22.) képvisel ő-testületi határozata 
 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
kezdeményezi, hogy az Apátistvánfalva, Fő út 107. szám alatti az 
ingatlan-nyilvántartásban apátistvánfalva 90 hrsz-ú Apátistvánfalva 
Önkormányzata 2/3 és Orfalu Község Önkormányzata 1/3 arányú 
osztatlan közös tulajdonát képező ingatlanban a közös tulajdon 
megszüntetésre kerüljön olyan módon, hogy az ingatlant társasházzá 
kell alakítani és a létrejövő társasházi ingatlanok közül egy lakás Orfalu 
Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdona, a többi létrejövő 
önálló helyrajzi számú ingatlan Apátistvánfalva Község 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdona legyen. Felkéri a 
Polgármestert, hogy erről egyeztessen Orfalu Község 
önkormányzatával és az ajánlat elfogadása után kerüljön sor az Alapító 
Okirat elkészítésére és elfogadására. Az előkészítés költségeinek 2/3 
része Apátistvánfalva önkormányzatát, 1/3 része Orfalu Község 
önkormányzatát terhelje.  
Határidő: a közlésre 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 


