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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Apátistvánfalva 
71-9/2015.Apát szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus  28-
án 16: 00 órakor megtartott  nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda, Apátistvánfalva, Fő út 143. 
 
Jelen vannak:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
    Németh Szabolcs alpolgármester, 
 Koszár Edit képviselő, 
 Trájber Éva Márta képviselő,  
    Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
 Ercsi Nóra jkv. vezető. 
 
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. 
 
Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendi pontok közé a „Pályázati lehetőség 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztésének támogatására” című 
előterjesztést.  
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2015.(VIII.28.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete sürgősséggel felveszi a nyílt 
napirendek közé a „Pályázati lehetőség adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok fejlesztésének támogatására” című előterjesztést. 
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A képviselő-testület a napirendi pontot  4    igen -   0   nem szavazattal elfogadta, az alábbiak 
szerint tárgyalja meg: 
 
1./ Napirendi pont: 
Beszámoló Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről. 
Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
2./ Napirendi pont: 
A Képviselő-testület 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előterjesztő: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
 
3./ Napirendi pont: 
Helyi Esélyegyenlőségi Program ( HEP ) felülvizsgálata. 
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,  
 
4./ Napirendi pont: 
Tájékoztató Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,  
 
5./ Napirendi pont: 
Vízi közmű vagyon értékelése. 
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,  
 
6./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva község közvilágításának korszerűsítés terveinek jóváhagyása. 
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,  
 
7./ Napirendi pont: 
Önkormányzati vízi közművel gördülő fejlesztési terve. 
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,  
 
8./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalvai Kirendeltségének 
áthelyezése. 
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,  
 
9./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztésének 
támogatására. 
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,  
 
10./ Napirendi pont: 
Képviselői interpellációk, egyebek 
 
 



3 

 

1./ Napirendi pont: 
Beszámoló Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről. 
Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: megkaptuk a beszámolót, mindenki megismerte. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2015.(VIII.28.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló 
Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről” 
című anyagot és annak mellékleteit megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
2./ Napirendi pont: 
A Képviselő-testület 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előterjesztő: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
 
Császár-Bartakovics Csaba: miért is van szükség a módosításra? 
 
dr. Dancsecs Zsolt: igazából 70 000 Ft körüli összeggel meg kell növelni, mind a bevételi 
mind a kiadási oldalt. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 
A képviselő-testület 4  igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendeletét 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló  

4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
3./ Napirendi pont: 
Helyi Esélyegyenlőségi Program ( HEP ) felülvizsgálata. 
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,  
 
Császár-Bartakovics Csaba: kötelező a felülvizsgálat, amennyiben nincs hozzászólás, 
szavazás következik. 
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2015.(VIII.28.)  képviselő-testületi határozata 
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Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Apátistvánfalva 
Községi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát az Előterjesztés 1. 
számú melléklete szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
4./ Napirendi pont: 
Tájékoztató Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
környezetvédelem szabályairól szóló rendelet módosításáról. 
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,  
 
Császár- Bartakovics Csaba: tudomásul vettük a rendelet módosítást, javasoljuk elfogadásra. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2015.(VIII.28.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Önkormányzata  helyi környezetvédelem szabályairól szóló önkormányzati rendelet jelen 
Tájékoztató 1. számú melléklete szerinti módosításának tervezetét megismerte, az abban 
foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester  
 
5./ Napirendi pont: 
Vízi közmű vagyon értékelése. 
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,  
 
Császár-Bartakovics Csaba: már kértünk árajánlatot a közművagyon felmérésére, 
megérkezett. Ugyanaz a cég készítené el, aki Szentgotthárdon.  
Időközben kitolták a határidőt 2019-ig, így most nem lenne kötelező megcsináltatnunk. Azt 
gondolom ha van rá keretünk, vágjunk bele most. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2015.(VIII.28.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a V050 
Apátistvánfalva ivóvízellátási rendszer víziközművei vagyonértékelését összesen 376.936.- 
Ft összegben melynek fedezete: 2015.évi költségvetési tartalék 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Orfalu Község 
Önkormányzatát, hogy a víziközmű vagyonban lévő 15,2 %-s tulajdoni részarányra eső  
költség, 67.564.-Ft fedezetéről gondoskodjon.   
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Határidő: 1. pontban a közlésre azonnal, vagyonértékelésre: 2015. december 15.  
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
6./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva község közvilágításának korszerűsítés terveinek jóváhagyása. 
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,  
 
Császár – Bartakovics Csaba: erről már korábban beszéltünk, most konkretizálódott. Más 
bankhoz került a hitelfelvétel, így  szerződésmódosításra van szükség. 
Szeptember első felében meg is valósulna a lámpatestek cseréje. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2015.(VIII.28.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
SÁMAVILL KFT   által 2015. március hóban kelt, 02/2015 munkaszám alatt készített, V-01 
– V-12 rajzszámú tervei szerint Apátistvánfalva község közvilágítás korszerűsítése kiépítésre 
kerüljön. A Képviselő-testület a 2015.08.14-n kelt, 221-4/2015. ikt. sz. Császár-Bartakovics 
Csaba polgármester által aláírt tulajdonosi hozzájárulást jóváhagyja.   
 
Határidő: a közlésre azonnal, 
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
7./ Napirendi pont: 
Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve. 
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,  
 
Császár – Bartakovics Csaba: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2015.(VIII.28.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú 
mellékletként csatolt Gördülő Fejlesztési tervet elfogadja és meghatalmazza Apátistvánfalva  
polgármesterét Császár – Bartakovics Csabát a nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Császár – Bartakovics Csaba 
 
8./ Napirendi pont: 
A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalvai Kirendeltségének 
áthelyezése. 
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,  
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Császár – Bartakovics Csaba: az elhatározás rég megvan, a munkák már elkezdődtek. 
Külön helyrajzi számra szeretnénk tetetni a lakásokat, ehhez még az szükséges, hogy a 
kazánház kívülről megközelíthető legyen.  
A hivatali helyiség is külön számra kerülhetne, ami később előnyös. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2015.(VIII.28.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete egyetért a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal jelenleg Apátistvánfalva, Fő út 143. szám alatti 
Apátistvánfalvai Kirendeltségének az Apátistvánfalva, Fő út 107. szám alatti, önkormányzati 
tulajdonban lévő, üres irodahelyiségbe történő áthelyezésével. 
 
Határidő: 2015. október 15. 
Felelős:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
9./ Napirendi pont: 
Pályázati lehetőség adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztésének 
támogatására. 
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,  
 
Császár-Bartakovics Csaba: 6,5 millió Ft-ra pályázhatunk. Szeretnénk ebből a rendelőt 
megcsinálni, ill. a tetőt és mindent amit ahhoz tartozik.  
Azt szeretnék megbízni aki a kultúrház felújítását is megcsinálta. 
 
Koszár Edit: a nyílászárók cseréje nem fér bele? 
 
Császár-Bartakovics Csaba: tudom, hogy milyen állapotban vannak a nyílászárók, de 
szerintem nem fér bele a költségekbe. 
A pályázatnak szeptember 1-ig be kell érkeznie, így fontos lenne a döntés. 
A pályázatnak van önrész költsége is, mely kb. 605 000 Ft.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2015.(VIII.28.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 
10. pont szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására Apátistvánfalva Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be 
az Apátistvánfalva, Fő út, 107., 90 hrsz épület előterjesztés szerinti felújítására. 
Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 630. 000,- Ft 
összegben biztosítja a 2015. évi költségvetés tartalék terhére. 
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Határidő: a pályázat benyújtására: 2015. szeptember 01. 
Felelős:    Császár – Bartakovics Csaba polgármester 
                 dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 

          Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető 

 

10./ Napirendi pont: 
Képviselői interpellációk, egyebek. 
 
Németh Szabolcs: van lehetőségünk több buszmegálló létrehozására? 
Császár-Bartakovics Csaba:  egyrészt ezt a Közútkezelővel kell egyeztetni, másrészt a 
Volánnal.  
Németh Szabolcs: a használtruha gyűjtők eltűntek néhány hónapja. Nem lesznek újra 
kihelyezve?  
dr. Dancsecs Zsolt: valamilyen lengyel társaság helyezte ki a gyűjtőket, melyek állítólag 
beáztak. Elvitték szigetelni az edényeket, azóta nem hallottunk még a cégről sem.  
Koszár Edit: Szentgotthárdon van. 
dr. Dancsecs Zsolt: azt az egyet más szervezet helyezte ki. 
Koszár Edit: Mi van a temető gondozásával? 
Császár- Bartakovics Csaba: egy félállás lett a temető gondozással kapcsolatban tervezve a 
költségvetésben, a mai napig nincs betöltve.  
Koszár Edit: én a temető könyv vezetésésre gondolok. Krajczár Melinda megbízási 
szerződéssel vállalná a parcellakönyv vezetését. 
A sírmegváltások határidejét is tudná kezelni. 
Császár – Bartakovics Csaba: a temetőgondozásra szakember kell, akit mi külön nem 
alkalmaznánk. A SZET Szentgotthárdi Kft.-nek van temetőkertésze, akit mi szerződés útján 
megbíznánk. 
Eddig még nem került sor szerződéskötésre, mert pontatlan volt a szerződéstervezet. 
Németh Szabolcs: az is problémát okoz, hogy valakinek dupla sírhelye van, vagy esetleg még 
nagyobb. 
dr. Dancsecs Zsolt: az, hogy mekkora egy sírhely rendeletben van szabályozva.  
Németh Szabolcs: azt én tudom, de sokan körberakják járdalapokkal a sírhelyeket, melyek 
között így már nehézkes a takarítás. 
Van már újabb pályázatkeresőnk? 
dr. Dancsecs Zsolt: nálunk az összes megjelenő pályázatot figyelik. 
Császár-Bartakovics Csaba: az útpályázat valószínűleg nem fog nyerni és a kisbusz sem. Mert 
nem működtetünk falugondnoki szolgálatot. 
 Iszerződése? 
Császár-Bartakovics Csaba: 2015 végéig mi fizetjük.  
A költségvetésben tervezve lett. 2015 végén visszatérünk rá. Igazából mi csak kiegészítést 
adunk a falugondnoki szolgálathoz, hiszen Nádasd üzemelteti. 
 
Németh Szabolcs: van valamiféle megállapodás arról, hogy nálunk mit kell csinálnia a 
gondnoknak?  
 
Császár-Bartakovics Csaba: a feladatai között szerepel, de köthetünk erről szerződést is.  
 
Koszár Edit: az eddig kaszálatlan területek körbejárását mikor ejtjük meg? 
Császár-Bartakovics Csaba: keddet beszéltünk meg, de egyeztetünk róla. 
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Császár- Bartakovics Csaba, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés  
18:00 órakor bezárja.  
 
 

K. m. f. 

 

Császár – Bartakovics Csaba Dr. Dancsecs Zsolt 
           Polgármester              Jegyző 


