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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Apátistvánfalva 
38-1/2016.Apát szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 19-én 
16:08 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107.  
 
Jelen vannak:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 Trajbár Edit, 
 Trájber Éva Márta képviselők, 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző, 
 

 Ercsi Nóra jkv. vezető. 
 
Távol vannak:   Németh Szabolcs alpolgármester, 

Koszár 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 3 igen - 0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak 
szerint tárgyalja meg: 
 
1./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva Község Önkormányzat 2016.évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
2./ Napirendi pont: 
Anyakönyvi rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,    
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3./ Napirendi pont: 
A házi segítségnyújtás támogatása, 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
4./ Napirendi pont: 
Közvilágítással kapcsolatos megállapodások jóváhagyása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
5./ Napirendi pont: 
A 2014. évi ellenőrzések utóellenőrzése. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
6./ Napirendi pont: 
Helyi adók beszedésének gyakorlata. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
7./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
8./ Napirendi pont: 
Gerebics Tamás belterületbe vonási kérelme. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
9./ Képviselői interpellációk, egyebek 
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1./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva Község Önkormányzat 2016.évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár – Bartakovics Csaba: minden benne van? A pályázati önrészekkel is számolt a 
tervezet? 
 
Somorjainé D. Zsuzsanna: mindent megterveztünk, amiről korábban beszéltünk. A pályázati 
önrészeket majd a pénzmaradványból finanszírozzuk. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: amennyiben nincs kérdés, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2016.(II.19.)  képviselő-testületi határozata 

 
1.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségére 
tekintettel az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegeit 13. számú melléklete szerint határozza meg.  

2.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben előzetes 
adatszolgáltatást adósságot keletkeztető ügylethez kérelmet NEM nyújt be. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 

 
A képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi  

Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendeletét 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről. 

 
2./ Napirendi pont: 
Anyakönyvi rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
   
Császár – Bartakovics Csaba: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
  

A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2016.(II.19.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról, az 
egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért 
fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet által szabályozott 
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anyakönyvi események kapcsán, amennyiben a szolgáltatást igénybevevők kérik, akkor az 
eseményhez: 
gyertyát: bruttó 600 Ft / alkalom 
anyakönyvi borítót: beszerzési áron 
biztosít. 
Ezeket az összegeket a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal számlájára kell 
megfizetni az anyakönyvi eseményre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg, számla 
ellenében. 
 
 A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 43/2013. (VI. 19.) képviselő-
testületi határozatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
  Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 
   ügyfelek tájékoztatásáért: anyakönyvvezetők 
 
A képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi  

Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendeletét 
az anyakönyvi eljárásról, az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének 

szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2013. (VI. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
3./ Napirendi pont: 
A házi segítségnyújtás támogatása, 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár – Bartakovics Csaba: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2016.(II.19.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Nádasdi 
Evangélikus Egyházközséggel 2011. május 26-án megkötött, 319-4/2011. iktatószámú 
feladatellátási szerződés 7.) pontjának kiegészítését azzal, hogy a házi segítségnyújtás 
személyi térítési díját 2016. évben Apátistvánfalva Község Önkormányzata viseli az ellátottak 
helyett. A Képviselő-testület a megállapodás ilyen tartalmú módosításának elkészítésére és 
aláírására felhatalmazza Császár-Bartakovics Csaba polgármestert. Az ezzel járó kiadás 
forrása a 2016. évi költségvetés szociális előirányzata. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
A képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi  

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 22.) önkormányzati rendeletét 
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a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
4./ Napirendi pont: 
Közvilágítással kapcsolatos megállapodások jóváhagyása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár – Bartakovics Csaba: mi a helyzet ezzel az üggyel? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: elég sok előkészítés előzte meg a megállapodás megkötését – a végén 
elfogadták a javaslatainkat. A lényeg az, hogy nem az ENERIN Kft.-nek fizetjük majd a 
bérleti díjat, hanem az ERSTE Bank Nyrt.-nek mivel az ENERIN Kft elzálogosította ezt a 
velünk szemben fennálló követelését..  
 
Trajbár Edit: vannak még hiányzó lámpatestek, azok mikor kerülnek pótlásra? 
 
Császár-Bartakovics Csaba: ígéretet már kaptunk rá, de majd még felhívom az illetékest. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2016.(II.19.)  képviselő-testületi határozata 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 
mellékleteiként csatolt megállapodásokat az ERSTE Bank Nyrt-vel és az ENERIN KFT-
vel jóváhagyja.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:  Császár–Bartakovics Csaba polgármester 

 
5./ Napirendi pont: 
A 2014. évi ellenőrzések utóellenőrzése. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
Császár – Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom a belső ellenőri jelentést.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2016.(II.19.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A 2014. évi ellenőrzések 
utóellenőrzése” című belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
6./ Napirendi pont: 
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Helyi adók beszedésének gyakorlata. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
Császár – Bartakovics Csaba: ez is belső ellenőri jelentés. 
 
Trajbár Edit:  a hátralékosokkal tud valamit kezdeni a hivatal? 
 
Somorjainé D. Zsuzsanna: ha valakinek hátraléka van, az behajtásra kerül. Minden ilyen 
esetben már folyamatban van. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2016.(II.19.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi adók beszedésének 
gyakorlata” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
7./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár – Bartakovics Csaba: miért is van erre szükség? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: csak technikai átvezetésről vans szó.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: amennyiben nincs több kérdés, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2016.(II.19.)  képviselő-testületi határozata 

 
1. Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát módosító okiratot  az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Császár–Bartakovics Csaba polgármester 
               törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László Önk. és Térs Erőforrások vezető 

 
2. Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Közös 

Önkormányzati Hivatal  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát  
az előterjesztés 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:  Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
               törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László Önk. és Térs. Erőforrások vezető 

 
3.   Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Apátistvánfalva Községi                                                                                               
Önkormányzat     alaptevékenységének kormányzati funkcióit az Előterjesztés 3. számú 
melléklete szerint fogadja el. A felsorolás a továbbiakban a Szervezeti és Működési 
Szabályzat  függeléke. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Császár-Bartakovics Csaba  polgármester 

               törzskönyvi átvezetésre: Dr. Gábor László Önk. és Térs. Erőforrások vezető 
 

 
8./ Napirendi pont: 
Gerebics Tamás belterületbe vonási kérelme. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár – Bartakovics Csaba: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2016.(II.19.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Gerebics Tamás 
9982 Apátistvánfalva, Fő u. 122. sz. alatti lakos tulajdonát képező Apátistvánfalva 052/5 hrsz-
ú. 4861 m2 területű, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület, rét és szántó megnevezésű 
ingatlan belterületbe vonásához. A belterületbe vonással járó összes költség a kérelmező felet 
terheli. 
 
Határidő: a közlésre azonnal  
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
9./ Képviselői interpellációk, egyebek 
 
Trajbár Edit: a temetővel kapcsolatban többen jelezték, hogy az őzek bejárnak, és letapossák a 
területet. A sírmegváltásokból befolyt jelentős összeg, úgy gondolom lehetne a kerítés 
javítására fordítani. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: felmérjük majd, de nem kell ehhez külön határozatot hoznunk. 
 
Trajbár Edit: a rendelőben és a váróban lévő cserépkályha rendkívül rossz állapotban van. 
Most enyhe telünk volt, de mindenképp megoldást kell találnunk. 
Megnézettem a kályhákat, azt mondták a kettőből tudnának egyet csinálni. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: megoldás lehet az infrapanel is hiszen ilyen esetekben ez a 
legegyszerűbb. 
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Császár-Bartakovics Csaba: mindenképp cserépkályhában kellene gondolkodnunk, mert amíg 
a nyílászárók nincsenek megcsinálva, elszökik a meleg. A kályha tartja a meleget. 
Somorjainé D. Zsuzsanna: és ha falak közé tennénk a kályhát? 
 
Trajbár Edit: az is jó ötlet, kérünk majd ajnlatot. 
 
Trájber Éva Márta: a víz tönkretette az új utat. Oda megint kell valami kavicsot hordatnunk.  
 
Trajbár Edit: a patak miatt vannak ezek a problémák, azt kell megtudnunk, hogy van e 
rendezési terv rá. 
  
Császár-Bartakovics Csaba: a Vízügyi Igazgatóság  kezelésében van, velük kell egyeztetni. 
Az átereszekkel egyébként nem foglalkoznak, csak magával a mederrel.  
 
Trajbár Edit: igazából az a baj, hogy az átereszek nincsenek összekötve a patakkal. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: mindenképp jelzem feléjük. 
 
Trajbár Edit: jelezték, hogy több helyen szabadon ill. az úton vannak a kutyák. A 
tulajdonosoknak kellene valamilyen figyelmeztetést kiküldeni.  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: ehhez majd kellenének a nevek ill. címek.  
 
Trajbár Edit: a pályázatokat kapcsán találtunk egyet az egyedi szennyvízkezelésre. A pályázat 
feltétele, hogy minimum az ingatlanok felének kérni e kell a beruházást, és venni kell egy 
szippantókocsit. Erre az önkormányzat pályázhat. 
  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: szippantó autónk nekünk van társulási szinten, így nem feltétlenül kell 
újat vennünk. 
 
Trajbár Edit: elég magas a támogatottsága, de a maradék 5 %-ot az önkormányzatnak kell 
kifizetnie, vagy a lakosság is hozzájárulhat? 
 
Somorjainé D. Zsuzsanna: van lehetőség lakossági befizetésre. Lehet, hogy nekünk előre 
kellene finanszíroznunk, de megoldható.  
 
Trajbár Edit: találtam még egy pályázatot is, az a település arculattal kapcsolatos. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: én egyeztettem ezzel kapcsolatban már a megyével, azt az 
információt kaptam, hogy az egy TOP-os pályázat lesz. Konzorciumban kellene nekünk 
ebben részt venni, ők mindent intéznek. Bele kerülhetne az orvosi rendelő, meg ennek az 
épületnek a nyílászárói. A Lóránt megcsinálja a felmérést.  
 
Trajbár Edit: kértük a hiavataltól, hogy a belterületi tulajdonlapokat nyomtassák ki, a 
külterületeket már körbejártuk a természtvédőkkel. 
Vállaltuk, hogy idén is postázzuk a figyelmeztetéseket, a helyiek egyébként rendbentartják a 
területeket. 
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Császár-Bartakovics Csaba: az új vadásztörványről van információ? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: a jegyző szerepem meg fog szűnni a tulajdonosok képviselőjeként, alig 
lesz rálátásunk a jövőben erre a területre.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: mivele lehetne őket kordában tartani? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: előírás, hogy a vadkárokra alapot kell képzeniük, területarányosan. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: ki állapítja meg a vadkárt? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: ez a része nem változik a szabályozásnak, ugyanúgy szakértő kell majd 
hozzá.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: most elindult aláírásgyűjtés is azoknál, akiknek külterületük van. 
Megteheti bárki, hogy nem írja alá? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: a területen vadászattal foglalkozni kell. A tulajdonosi képviselő és a 
vadászó tulajdonosok arra gyűjtenek aláírást, hogy vadásztársaságként vadászhassanak az 
adott területen.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: és azt lehet szabályozni, hogy mikor vadásszanak?  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: az önkormányzat felléphet a lakosság nevében, és ha a helyi 
vadásztársaságokkal nem lehet kompromisszumos meoldást találni, akkor a vadászkamara 
megyei szervezetéhez kell fordulni, akik pozitívan állnak az ilyen problémákhoz. 
  
Császár-Bartakovics Csaba: úgy látom nincs több hozzászólás. 
 
 
 
 
 
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 


