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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Apátistvánfalva 
38-2/2016.Apát szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 01-én 
16:00 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, 

Koszár Edit képviselők, 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző, 

 
Távol vannak:   Trajbár Edit képviselő, 
 
 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: 
SZMSZ módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
2./ Napirendi pont: 
2016. évi közbeszerzési terv elfogadása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,    
 
 
3./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőségek. 
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Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
4./ Napirendi pont: 
Ingatlanvásárlás ( Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 074/33, 074/36 hrsz.) 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
5./ Képviselői interpellációk, egyebek 
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1./ Napirendi pont: 
SZMSZ módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
Császár – Bartakovics Csaba: a tervezetet elfogadásra javaslom.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
A képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi  
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV. 04.) önkormányzati rendeletét 
 az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
2./ Napirendi pont: 
2016. évi közbeszerzési terv elfogadása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,    
 
Császár – Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2016.(IV.1.)  képviselő-testületi határozata 

 
Az Apátistvánfalvai Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apátistvánfalva Községi 
Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervét az Előterjesztés melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Császár- Bartakovics Csaba polgármester 
 
3./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőségek. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár – Bartakovics Csaba: első pontban az egyedi szennyvízkezelésre vonatkozó pályázat 
szerepel. Felvettem a kapcsolatot egy pályázatokkal foglalkozó céggel, A cég hétfőn jön 
felméri a terepet.  
Sajnos Apátistvánfalván csak ez a megoldás lehetséges, de sokféle rendszer megoldás létezik. 
Próbáljuk majd a legideálisabbat kiválasztani. 
75 %-os támogatottságú a pályázat. Azt gondolom, hogy az önrészt a lakossággal együtt fel 
kell vállalnunk. 
Ha megvalósulna a pályázat, akkor megszűnne a talajterhelés. 
A következő pályázat megyei konzorciumban valósulna meg, nyílászáró csere lenne, villamos 
hálózat korszerűsítése, fűtés korszerűsítése, szigetelés a hivatalnak is helyet adó épületben..  
A további pontokban a határmenti települések közötti kapcsolato fejlesztését elősegítő 
pályázat  szerepel, és az I. világháborús emlékművek felújítása. A sportnapot május 21-re 
tervezem, a kulturális találkozó még szervezés alatt van. 
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Elfogadásra javaslom, szavazás következik. 
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2016.(IV.1.)  képviselő-testületi határozata 

 
1.)  Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Apátistvánfalva Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi 
szennyvízkezelés című pályázati felhívásra egyedi szennyvízkezelési feladat 
megvalósítására.  Sikeres elbírálás esetén vállalja a projekt előfinanszírozását és gondoskodik 
az ehhez szükséges önerő biztosításáról.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Császár – Bartakovics Csaba  polgármester 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
2.)  Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Apátistvánfalva Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a VP6-7.4.1.1-16 
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés címen kiírt pályázatra. A pályázattal 
támogatott fejlesztés az önkormányzat székhelyeként szolgáló Apátistvánfalva, Fő u. 107. 
alatti  hivatali épületet is magába foglaló épületen valósul meg.     Sikeres elbírálás esetén 
vállalja a projekt előfinanszírozását és biztosítja az ehhez szükséges önerőt.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Császár – Bartakovics Csaba  polgármester 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
3.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Apátistvánfalva Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a TOP 4.1.1-15/ egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázaton  a tető rendbetétele, a nyílászárók cseréje, a 
fűtés korszerűsítése, hőszigetelés  feladatok megvalósítására.    
  
Határidő: azonnal 
Felelős:   Császár – Bartakovics Csaba  polgármester 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
4. Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Apátistvánfalva Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a határmenti települések 
együttműködésére kiírt pályázaton sportnap és kulturális találkozó szervezése  feladat 
megvalósítására.  Sikeres elbírálás esetén vállalja a projekt előfinanszírozását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Császár – Bartakovics Csaba  polgármester 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
5.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
önkormányzat induljon el az I. Világháborús emlékművek felújítására kiírt szoborpályázaton  
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Határidő: azonnal 
Felelős:   Császár – Bartakovics Csaba  polgármester 
 
4./ Napirendi pont: 
Ingatlanvásárlás ( Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 074/33, 074/36 hrsz.) 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár – Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2016.(IV.1.)  képviselő-testületi határozata 

 
      Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apátistvánfalva 074/33 és 

a 074/36 hrsz-ú ingatlanokra az Örségi nemzeti Park Igazgatósága által adott vételi ajánlatot 
nem tudja elfogadni – tekintettel arra, hogy az ajánlott ár nem éri el az ingatlanok könyv 
szerinti értékét sem  - a könyv szerinti érték alatt pedig önkormányzati ingatlanok nem 
értékesíthetők.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
5./ Képviselői interpellációk, egyebek 
 
Császár – Bartakovics Csaba: szerdán voltam az egyházközség gyűlésén, a templom 
megvilágításában végre történt előrelépés. Beleegyeztek, mutattam nekik 2 árajánlatot, és azt 
is elmondtam, hogy az üzemeltetést mi vállalni fogjuk. Mivel a misejáratra többszázezer 
forintot költünk évente, így legalább annak mértékéig szálljanak be a beruházásba. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: az egyház az almérő számláját nem tudná továbbszámlázni? 
 
Császár – Bartakovics Csaba: majd keresünk rá megoldást. 
Azt tudni kell, hogy oszlopra kell tennünk a reflektorokat, én arra gondoltam lehetnének 
alumíniumból. 
 
Németh Szabolcs: és az nem lesz nagyon drága? Szerintem vasból is nagyon szépeket lehet 
csináltatni. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: miért kell egyébként oszlopra tenni? 
Szentgotthárdon a földön vannak a reflektorok, és alulról van megvilágítva a templom.  
 
Császár – Bartakovics Csaba: azért kell oszlopra tennünk, mert nincs hely. 
 
Németh Szabolcs: és ez mennyi lenne? 
 
Császár – Bartakovics Csaba: 4-500 ezer forint. 
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Németh Szabolcs: akkor javaslom ne foglalkozzunk vele, inkább újítsunk fel községi utakat. 
 
Császár – Bartakovics Csaba: a 400 ezer forintból nem jön ki 100 méter sem. 
 
Németh Szabolcs: nem bitumenes útról beszélek, de kátyúkat lehetne belőle betömni.  
 
Koszár Edit: a kaszálásra felszólító levéllel kapcsolatban történt előrelépés? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: mi előkészítettük a levelet.  
 
Császár – Bartakovics Csaba: úgy látom nincs több hozzászólás. 
 
 
 
Császár- Bartakovics Csaba, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 
16:37 órakor bezárja.  
 
 

K. m. f. 

 

Császár – Bartakovics Csaba Dr. Dancsecs Zsolt 
           Polgármester              Jegyző 


