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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Apátistvánfalva 
71-5/2015.Apát szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 22-én            
16: 00 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 143.  
 
Jelen vannak:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
    Németh Szabolcs alpolgármester, 
    Trájber Éva Márta, 
 Koszár Edit képviselők,  
    Dr. Gábor László irodavezető, 
 
 Ercsi Nóra jkv. vezető. 
 
Igazoltan távol van:              Trajbár Edir 
 
 Császár- Bartakovics Csaba polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt 
képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést 
megnyitja. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat 4 igen -  0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak 
szerint tárgyalja meg: 
 
1./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva Község 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (I. 26.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
    
2./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 
ellátása a 2014. évben. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 



2 

 

 
3./ Napirendi pont: 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámoló. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
4./ Napirendi pont: 
Falunap lebonyolításával kapcsolatos előterjesztés és  döntéshozatal. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
5./ Képviselői interpellációk, egyebek 
 
 
 
 
1./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva Község 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (I. 26.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
    
Császár-Bartakovics Csaba: történt egy rendelet módosítás, így a régit hatályon kívül kell 
helyezni. abszolút formai dolog. amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2015.(V.22.)  képviselő-testületi határozata 

 
1.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségére tekintettel az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegeit a költségvetési tábla 13. számú melléklete szerint 
határozza meg.  

 
2.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben 
előzetes adatszolgáltatást adósságot keletkeztető ügylethez : nem kér. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
A képviselő-testület 4  igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 . (V.26.) önkormányzati rendeletét az 
Apátistvánfalva Község 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (I. 26.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
 

2./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 
ellátása a 2014. évben. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
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Császár-Bartakovics Csaba: megismertük az előterjesztést, javaslom elfogadásra. Szavazás 
következik. 
 

A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2015.(V.22.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apátistvánfalva Községi 
Önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátása a 2014. évben  című 
beszámolót elfogadja, az abban foglaltakkal egyetért.  
 
Határidő: A közlésre azonnal. 
Felelős: a közlésért Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
3./ Napirendi pont: 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámoló. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: javaslom elfogadásra az éves beszámolót. Szavazás 
következik. 
 

A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2015.(V.22.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a   Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámolót  megismerte. 
 
Határidő:  Azonnal 
Felelős  : Képviselő-testület, Császár - Bartakovics Csaba polgármester 
     Uhor Anita intézményvezető 
 
4./ Napirendi pont: 
Falunap lebonyolításával kapcsolatos előterjesztés és  döntéshozatal. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár- Bartakovics Csaba: a falunappal kapcsolatban azt gondoltunk, hogy a búcsúval 
egyidőben tartsuk. Így talán több embert tudunk megmozgatni. 
 
Trájber Éva Márta:  én ezt nem feltétlenül gondolom így. A saját családomról például 
tudom, hogy akik messziről hozzánk látogatnak nem fognak kijönni falunapra. 
Nagyon kétesélyes. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: a többi időpont viszont már nagyon közel van.  
Szerintem ha lehetne olyan programokat szervezni ami iránt érdeklődnének.  
Nyílván majd ezt is megbeszéljük, de most elsősorban az összegről kell döntenünk.  
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A költségvetésben 520 000 Ft van beállítva ilyen célra. Természetesen nem kötelező a teljes 
összeget felhasználni. 
 
Trájber Éva Márta:  és van már ötlet? 
 
Császár – Bartakovics Csaba: ötlet van, de konkrétum még nincs. Ugrálóvár, meg 
asszonykórus szokásos program szokott ilyenkor lenni, de talán ettől el kellene térni. 
A főzőverseny ötlete is felmerült, még vadhús felajánlás i érkezett. 
 
Németh Szabolcs: én nem tartom jó ötletnek, hogy egy időpontban tartsuk. 
 
Trájber Éva Márta:  végülis úgy is lehet gondolkozni, hogy a búcsút a falusi ember akkor is 
megtartja, ha nem jönnek vendégek, főzni akkor is főz.  
 
Koszár Edit: de búcsúkor eddig semmilyen program sem volt. Próbáljuk meg. A 
főzőversennyel kapcsolatban elmondanám, hogy a vadat nem mindenki eszi meg, talán 
sertéshúst is kellene vennünk. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: a részletes programokra majd kitérünk. Véleményem szerint 
egy próbát megér.  
Gondoljunk csak a sportnapra, amiről majd megosztom a tapasztalataimat az egyebek alatt. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2015.(V.22.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 2015.július 19 –én 
tartandó Apátistvánfalvi Falunap rendezvény megszervezésével, az annak keretében tartandó 
kultúrális délutáni program megszervezésével. 
 
A képviselő-testület a falunap sikeres lebonyolítása érdekében 520 eFt-ot különít el az 
önkormányzat 2015.évi költségvetésében. Megbízza a polgármestert az előkészületek 
elvégzésével és a felmerült költségek határidőre történő elszámolásával. 
 
Határidő: Azonnal és 2015.július 31. 
Felelős: Képviselő-testület és  Császár - Bartakovics Csaba  polgármester 
 
5./ Képviselői interpellációk, egyebek 
 
Császár-Bartakovics Csaba: a sportnappal kapcsolatban el kell mondanom, hogy nagyon jól 
sikerült. Nyílván van amit már másként csinálnék, például a pályát máshová helyezném, az 
eredményhirdetésen is van mit javítani.  
 
Koszár Edit : apróságokon kellene csak változtatni.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: a lomtalanítás június 4-én lesz, ezzel kapcsolatban már 
kiosztottam egy tájékoztatót, természetesen készítünk belőle egy rövidebb változatot is a 
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lakosok számára. Ennek ellenére kérek mindenkit, hogy akinek tud nyújtson tájékoztatást. A 
honlapra is feltesszük majd. 
Az a kérése a Müllexnek, hogy lehetőleg mindenki jelezze feléjük a regisztrációs számmal, 
hogy lesz lomuk. Azért, hogy fel tudják mérni a mennyiséget.  
Az elektronikai cikkeket nem viszik el, ezt majd külön fogjuk gyűjteni a kultúrház mögött. 
A fémről szintén azt beszéltük, hogy külön gyűjtjük magunknak.  
  
Trájber Éva Márta:  az útszélét az önkormányzat szokta kaszáltatni? 
 
Császár-Bartakovics Csaba: igen. 
 
Trájber Éva Márta:  és fogja idén is? Mert borzasztó nagy a fű. Ugyanez vonatkozik 
egyébként a temetőre is, térdig járunk a fűben. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: igazából ez folyamatos munka. Ha az idő engedi, egyből 
mennek. 
 
Németh Szabolcs: a kátyúzással mi a helyzet? Még mindig nem lett kavics rendelve. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: mindenképpen intézkedek ezügyben. 
Elfelejtettem mondani, de beszereztem egy zene lejátszásra alkalmas készüléket, mely már 
szinte elengedhetetlen rendezvényeknél. Mikrofont is lehet rákötni, a kultúrban van. 
 
Trájber Éva Márta:  bérkaszálás lesz idén? 
 
Császár- Bartakovics Csaba: mivel igény van rá, mindenképp megoldjuk, hogy legyen. 
Ha jól tudom 5000 Ft/óra volt a díja tavaly. De ha nagy igény mutatkozik akkor lehet, hogy 
árat kell emelni. 
 
Németh Szabolcs: az úttal kapcsolatban tudunk valamit? 
Azt el kell mondani, hogy a legutóbbi kátyúzás sem járt sikerrel, borzasztó állapotban vannak 
az utak. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: hideg aszfalttal kapcsolatban folyamatosan hívnak, de az nem 
megoldás hosszútávon. 
 
Dr. Gábor László: önkormányzati tulajdonú utak felújításával kapcsolatban most van 
pályázati felhívás. Ez a napokban jelent meg, a beadási határideje elég rövid. 
E-mailben minden további információt elküldök. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: az nagyon jó lenne.  
 
Németh Szabolcs: a tetővel kapcsolatos feljelentés hol tart? 
 
Császár-Bartakovics Csaba: nem tudok semmi újat. A Zsoltnál van az ügy. 
 
Koszár Edit: és vajon a táblával kapcsolatban intézkedett már? Mert jelentős 
kamionforgalom van. 
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Császár-Bartakovics Csaba: erre is rákérdezek majd. 
 
Dr. Gábor László: majd én is egyeztetek ezekkel kapcsolatban a Zsolttal. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: megkerestek ezügyben, hogy támogassuk valamennyi 
összeggel a szentgotthárdi mentőállomást. Én 50 000 Ft-ra gondoltam, természetesen csak 
úgy ha meg lehet címkézni számukra. 
 
Dr. Gábor László: a következő ülésre akkor ebből előterjesztést kell csinálni.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: ha nincs több hozzászólás, akkor köszönöm mindenki 
munkáját, az ülést bezárom. 
 
Császár- Bartakovics Csaba, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 
17:00 órakor bezárja.  
 

K. m. f. 

 

Császár – Bartakovics Csaba Dr. Dancsecs Zsolt 
           Polgármester              Jegyző 


