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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Apátistvánfalva 
71-12/2015.Apát szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 20-
án 16:10 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107.  
 
Jelen vannak:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
    Németh Szabolcs alpolgármester, 
    Trájber Éva Márta, 

Trajbár Edit, 
 Koszár Edit képviselők,  

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Zankócs Károlyné pénzügyi ügyintéző, 

 
 Ercsi Nóra jkv. vezető. 
 
 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 5 igen - 0  nem szavazattal elfogadta, az alábbiak 
szerint tárgyalja meg: 
 
1./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2016. költségvetési koncepciója 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
    
2./ Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítményéről szóló 
beszámoló. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
3./ Napirendi pont: 
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A Képviselő-testület 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása.  
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
4./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat és a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat 
Apátistvánfalva együttműködési megállapodásának felülvizsgálata. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
5./ Napirendi pont: 
Idősek karácsonya 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
6./ Képviselői interpellációk, egyebek 
 
 
 
 
 
1./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
  
Császár-Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom a koncepciót, adóemelést nem javaslok.  
Amennyiben nincs hozzászólás, módosító javaslat, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 5 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2015.(XI.20.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési 
koncepciót tárgyalási alapnak elfogadja és a ahhoz nem tesz javaslatot, a  helyi adórendeletek 
módosítását nem javasolja. 
 
Határidő:  2015. január 
Felelős:      Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
2./ Napirendi pont: 
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítményéről szóló 
beszámoló. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom a beszámolót.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 5 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2015.(XI.20.)  képviselő-testületi határozata 



3 

 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apátistvánfalva Községi 
Önkormányzat  2015. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót 
megismerte. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
3./ Napirendi pont: 
A Képviselő-testület 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása.  
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: miért szükséges a módosítás? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: igazából az évközbeni módosítások lettek átvezetve. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom a rendelet módosítását. Amennyiben nincs 
hozzászólás, szavazás következik. 
 
A képviselő-testület 5 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi  

Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XI.23.) önkormányzati rendeletét 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló  

4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
4./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat és a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat 
Apátistvánfalva együttműködési megállapodásának felülvizsgálata. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
   

A Képviselő-testület 5 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2015.(XI.20.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apátistvánfalva Községi 
Önkormányzat és a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Apátistvánfalva közötti 
együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és a megállapodást az Előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
             Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
5./ Napirendi pont: 
Idősek karácsonya 
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Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: mindenképp egyeztetést igényle még a program, amit majd 
megbeszélünk az ülésen kívül. 
Amnennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 5 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2015.(XI.20.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  
Apátistvánfalva öregségi nyugdíjas és rokkantnyugdíjas polgárai, valamint a 0-14 éves korú 
gyermekek  részére ajándékcsomagot állít össze és juttat el a költségvetésben  rendelkezésre 
álló 778 e/Ft erejéig az önkormányzat 2015. évi költségvetésében szereplő „szociális 
támogatás” terhére.  
 
Felelős: Császár – Bartakovics Csaba polgármester 
Határidő: 2015. december 31.   
 
6./ Képviselői interpellációk, egyebek 
 
Császár-Bartakovics Csaba: a 2015. évi költségvetésben a civil szervezetek részére 
különítettünk el pénzt. A Faluszépítő Egyesület kérvényezte, és meg is kapta. 
Az asszonykórus és a színjátszó csoport most küldött nekem kérelmet, azt gondolom semmi 
akadálya, hogy megkapják a kért összegeket. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: semmi akadálya, de előterjesztést kell belőle készíteni. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: a II. világháborús szobor felújítására nem tudtunk pályázni, mert 
december 31-ig be kellett volna fejezni, a kivitelező így nem vállalta. Úgy gondolom, újra 
kellene ezügyben tárgyalni, és tavasszal elkészülhetne a felújítás. 
 
Trajbár Edit: erre most milyen pénzünk van? 
 
Császár-Bartakovics Csaba: a tartalékból meg lehetne csinálni.  
 
Trajbár Edit: biztosan fontos a szobor rendbetétele, de a középületekben a nyílászárók 
rendkívül rossz állapotban vannak.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: ezen is el lehet gondolkozni.  
 
Németh Szabolcs: a szobor veszélyes is. Talán lesz pályázat ilyen témában.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: kiírják újra a pályázatot, de írnak ki energetikai pályázatot is. 
Adtunk be működési támogatásra is, annak még nincs eredménye. 
 
Trajbár Edit: mikor írják ki a pályázatot? 
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Császár-Bartakovics Csaba: az energetikait kiírják decemberben. Kaptam arra is ígéretet, 
hogy szennyvíz beruházásra is lesz pályázat. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: talán az egyedi szennyvízkezelésre kellene valamiféle megoldást, 
pályázatot találni, hiszen a szennyvízhálózatra rákötésre horribilis összegbe kerülne. 
 
Trajbár Edit: a temetőnél a kerítést is meg kellene csinálni, a vadak bejárnak, lerágnak 
mindent. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: szóltam a Bedi Ferinek, hogy mérje fel, és meg fogjuk csinálni 
tavasszal. 
 
Trajbár Edit: talán a sírmegváltásból befolyó pénzt fordíthatnánk erre. Természetesen Orfalut 
és Kétvölygöt is be kellene ebbe vonni. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: ezt a költségvetésben tervezni kellene. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: a templom kivilágításáról is beszélve, a plébános belement abba 
látva a magas költségeket, hogy a paplakból húzzuk a világítást és ne a közvilről.  
A LED reflektort megküldték, a költségeket pedig a hotellal megosztjuk magunk között. 
Az üzemeltetési költség minimális, nincs egy évben 30 000 Ft. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: mi a tapasztalat a LED lámpákkal? 
 
Koszár Edit: megfelelő, semmi probléma nincsen vele. 
 
Németh Szabolcs: a kistérségi ülésen meg lehetne említeni, hogy az szentgotthárdi orvosi 
ügyelet semmit sem ér, és felháborító, hogy nincsen ügyeletes gyógyszertár. 
 
Trajbár Edit: nem kötelező a gyógyszertárban ügyeletet tartani. 4-5 ember miatt nem is 
érdemes. Lázcsillapítót mindenkinek kellene otthon tartani. 
Ez egyébként csak Szentgotthárdon volt megszokott. 
 
Németh Szabolcs: azért említettem csak meg, mert kisgyermekesek mondták, hogy 
Szombathelyre kellett nekik gyógyszerért menni. 
 
Trajbár Edit: az ügyeleten is van egyébként gyógyszer. 
 
Németh Szabolcs: és miért nem gotthárdi orvosok vannak az ügyeletben? 
 
Trajbár Edit: mert nem vállalta egyik sem. Ezért kellett kiszervezni az egész ellátást. 
Ha baj van, toppon van a személyzet. Sokszor olyan panaszokkal jelentkeznek, mellyel a 
háziorvoshoz is mehetnének. 
 
Trájber Éva Márta: 20-án lesz a falukarácsony? 
 
Zankócs Károlyné: igen. 
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Császár-Bartakovics Csaba: a közmeghallgatás időpontját is el kellene döntenünk. Két 
időpont merült fel, vagy a decemberi testületi ülés után legyen, vagy 20-án a mise előtt. 
 
Trájber Éva Márta: vasárnap nagyobb az esélye, hogy eljönnek. 
 
Trajbár Edit: idén előbb kell kiplakátolni.  
 
Trájber Éva Márta: kényszerkaszálás. Mégegyszer meg kell nézni a területeket, sokan 
lekaszálták. 
 
Németh Szabolcs: az adócsoport most küldött mindenkinek levelet adategyeztetés céljából. A 
kommunális adó megszűnik jövőre? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: nem fog megszűnni, bevételt jelent az önkormányzatnak. 
 
Koszár Edit: korábban tényleg felmerült, hogy megszüntetjük. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: beszéltem a Zsuzsával, ő azt mondja, nem kellene megszüntetni, 
jelentős bevételt jelent.  
Ha nincs más hozzáfúznivaló, 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 


