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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Apátistvánfalva 
12-3/2017.Apát szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 31-én 
12: 08 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda,       
    Apátistvnfalva, Fő út 107.  
 
Jelen vannak:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
    Trajbár Edit képviselő, 
    Trájber Éva Márta, 
    Koszár Edit képviselők, 
    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Szukicsné Wachter Judit pénzügyi ügyintéző, 
 
    Ercsi Nóra jkv. vezető, 

 
Távol vannak:  Németh Szabolcs alpolgármester, 
 
 
 
 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: 
A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ 2016. évi működéséről szóló beszámoló. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester,  
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2./ Napirendi pont: 
Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
 
3./ Napirendi pont: 
Ingatlanvásárlás: Apátistvánfalva 029/3 és 029/5 hrsz, Karba Emma kérelme. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
4./ Napirendi pont: 
Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi munkájáról szóló beszámoló.  
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
5./ Napirendi pont: 
Szennyvízpályázat Apátistvánfalván. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
6./ Képviselői interpellációk, egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont: 
A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ 2016. évi működéséről szóló beszámoló. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester,  
 
Császár-Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom a beszámolót. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2017.( IV.03.)  képviselő-testületi határozata 

              
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasdi Evangélikus Diakóniai 
Központ 2016. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő – testület 
köszönetét fejezi ki a 2016. évi tevékenységért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a közlésért: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
 
2./ Napirendi pont: 
Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
 
Császár-Bartakovics Csaba: részletes és kimerítő anyagot kaptunk. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
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13/2017.( IV.03.)  képviselő-testületi határozata 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi apátistvánfalvai munkájáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 
3./ Napirendi pont: 
Ingatlanvásárlás: Apátistvánfalva 029/3 és 029/5 hrsz, Karba Emma kérelme. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: a terület rendezése miatt szeretné ezt a két ingatlanrészt 
megvenni a kérelmező. Értékbecslés után tudjuk értékesíteni, melynek díjáról a vevő 
gondoskodik. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
  

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2017.( IV.03.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apátistvánfalva 029/3 
hrsz-ú, rét művelési ágú, 2140 m2 területű és a 029/5 hrsz-ú, erdő művelési ágú, 1 ha 6037 m2 
területű ingatlanokban lévő 40/1120 – 40/1120 tulajdoni részarányát  értékesítésre kijelöli. 
Az ingatlan eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozza meg. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
 
4./ Napirendi pont: 
Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi munkájáról szóló beszámoló.  
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom a beszámolót. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2017.( IV.03.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Család-és Gyermekjóléti 
Központ 2016. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős  : Uhor Anita intézményvezető 
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5./ Napirendi pont: 
Szennyvízpályázat Apátistvánfalván. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: ezzel a dologgal már jó pár kört futottunk. Megkapta mindenki a 
szerződést ill. a szennyvízkezelési programot? 
Mi nem vagyunk hozzáértők - annak idején amikor a SOLVEX Kft-vel elkészíttettük a TSZP-
t, kérni kellett volna már a véleményezést illetve engedélyezését. Ezt ez a társaság akkor 
elmulasztotta. . Most az elbíráló szakhatóságoktól sok negatívum véleményt is kaptunk, 
melynek egy része már javításra került. Ezt a programot egy hat fős bizottság hagyja jóvá, 
melyből kettő támogatja, kettő pedig nem, így két tagon múlik, hogy elfogadják e vagy sem. 
Kértem referenciákat olyan településektől, ahol ilyen passzív rendszer van, mindenhonnan 
pozitív visszajelzéseket kaptam.  
 
Koszár Edit: áprilisban már megcsinálják a felmérést is? 
 
Császár-Bartakovics Csaba: igen, mert május közepén be kell nyújtanunk a pályázatot. 
Elég szűkös a határidő. 
Koszár Edit: ha nem nyer a pályázat, a megcsináltatott települési szennyvízkezelési program 
meddig lesz érvényes? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: idővel majd biztosan felül kell vizsgálni, de ez lesz az alapja a 
következőknek. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: Azt tudni kell, hogy csak passzív rendszerre lehet támogatást 
igényelni, továbbá a passzív rendszer későbbi üzemeltetése olcsóbb. 
 
Trajbár Edit: a szerződéstervezetben az szerepel, hogy a rendszer az önkormányzat tulajdona 
lesz. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: azért az önkormányzat tulajdona lesz, mert csak az önkormányzat 
pályázhat. Ha letelik az 5 év, akkor sem javasolnám, hogy kikerüljön a kezelésünkből. 
 
Koszár Edit: de ha a mi kezelésünkben marad, akkor nekünk is kell viselni minden költséget. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: ezért gondoltam, hogy szednénk némi havi díjat, 1000-2000 
forintot, amiből később finanszíroznánk a vizsgálatokat – vagyis az üzemeltetés költségeit. 
Volt némi kavarodás, hogy aki előzetesen jelentkezett, az nem kapott további tájékoztatást. 
Már közel 60 háztartás jelentkezett. A felmérés után derül majd ki, hogy hol lehet valóban 
kialakítani a rendszert, és mennyibe fog ténylegesen kerülni. 
Ha most ezt a határozatot elfogadjuk, azzal engedélyt adunk a felmérésre. Arra fel kell hívni 
mindenki figyelmét, hogy legyenek otthon, és minden információt osszanak meg az 
emberekkel.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2017.( IV.03.)  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 feladat megvalósítására.  Sikeres elbírálás 
esetén biztosítja az ehhez szükséges önerőt.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Császár – Bartakovics Csaba  polgármester 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
2.)  Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Apátistvánfalva Község 
Települési szennyvízkezelési programját az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Császár – Bartakovics Csaba  polgármester 
 
3.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a pályázat előkészítése, 
a Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és a pályázat elkészítése érdekében az 
Előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Megállapodást jóváhagyja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Császár – Bartakovics Csaba  polgármester 
 
4.)  Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az együttműködési 
megállapodás egyedi szennyvíztisztító kisberendezés / szennyvíz elvezetését biztosító 
infrastrukturális rendszer telepítésére / kiépítésére című, 2. számú melléklet szerinti 
megállapodás – tervezet elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Császár – Bartakovics Csaba  polgármester 
 
5.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az Apátistvánfalva 
Község ingatlanjai egyedi szennyvíztisztításának, valamint a monitoring kutak kialakításának 
tervezése tárgyú Megállapodást az Előterjesztés 4. számú melléklete szerint elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Császár – Bartakovics Csaba  polgármester 
 
 
6./ Képviselői interpellációk, egyebek 
 
Trájber Éva Márta: bejárta a kaszálandó területek egy részét, de van néhány hely ahol nem 
ismerem ki magam. Egyébként azok közül, akik fel lettek szólítva nem sokan tették rendbe. 
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Császár-Bartakovics Csaba: az a helyzet, hogy vannak olyan területek, amiknek húsz 
tulajdonosa van. 
 
Trájber Éva Márta: jó lenne ha rendbe tennék a területeket, hiszen a mederrendezésnek is úgy 
lenne értelme. 
Mi lenne, ha mi kaszáltatnánk le a területeket? 
 
Császár-Bartakovics Csaba: nincs benne nagy mennyiségű faanyag, így szinte senkinek sem 
éri meg. 
A fateleppel is kellene valamit kezdeni, mert ott is áldatlan állapotok vannak. 
 
Trájber Éva Márta: vannak olyan tulajdonosok is, akik külföldön élnek.  
 
Trajbár Edit: át kell adnunk a Földhivatalnak, ő majd megbünteti őket. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: igazából lenne pénz arra, hogy lekaszáltassuk, aztán majd 
valamilyen módon behajtani rajtuk. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: rá lehet terhelni a területekre. 
 
Trajbár Edit: de mi ki is küldhetjük a számlát? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: az az első lépés. Aztán ha nem fizetik be, akkor lehet ráterhelni az 
ingatlanra. 
 
Trajbár Edit: és tulajdoni rész arányban kell kiküldeni, vagy egyben? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: igazából ezt a hivatalnak kell eldönteni, mindkét megoldás lehetséges. 
 
Trájber Éva Márta: szerintem még nem vették komolyan a felszólítást, mert eddig volt szokás 
rendbe tenni a területeket. Célszerű lenne tudatosítani bennük, hogy a következő lépés már az, 
hogy mi megcsináltatjuk, és behajtjuk a költségeket. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: csütörtökön este már csinálunk próbavilágítást a templom 
díszkivilágításánál, és a húsvéti körmenet után már üzemelni fognak a lámpák, a megvilágítás 
költségeinek felét a hotel állja 
Nyertünk egy pályázatot az 56-os évforduló kapcsán, április 28-ra tervezek egy kis 
ünnepséget. 

 
Császár- Bartakovics Csaba, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést  
13:15 órakor bezárja.  
 

K. m. f. 

 

Császár – Bartakovics Csaba Dr. Dancsecs Zsolt 
           Polgármester              Jegyző 


