Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Apátistvánfalva
12-6/2017.Apát szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 23-án
12: 10 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme,
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Jelen vannak:

Császár-Bartakovics Csaba polgármester,
Németh Szabolcs alpolgármester,
Trajbár Edit képviselő,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető,
Ercsi Nóra jkv. vezető,

Távol vannak:

Trájber Éva Márta,
Koszár Edit képviselők,

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:
Ingatlanvásárlás ( Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 0112/5 hrsz )
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester,
2./ Napirendi pont:
Pályázati lehetőség energetikai fejlesztésre vonatkozóan.
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Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester,
3./ Képviselői interpellációk, egyebek
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1./ Napirendi pont:
Ingatlanvásárlás ( Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 0112/5 hrsz )
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester,
Császár-Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2017. képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát
képező Apátistvánfalva, 0112/5 hrsz-ú, 0,7954 ha területű, rét művelési ágú külterületi
ingatlanra vonatkozóan az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal (9941 Őriszentpéter,
Siskaszer 26/A.) történő Adásvételi szerződés megkötéséhez járul hozzá a 24/2017. sz.
testületi határozattal elfogadott pályázati kiírásban szereplő feltételekkel és 513.000.-Ft
vételárért.
Határidő: a közlésre azonnal, szerződéskötésre a közlését követő 60 napon belül.
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos
2./ Napirendi pont:
Pályázati lehetőség energetikai fejlesztésre vonatkozóan.
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester,
Császár-Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2017. képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-16 kódszámú
pályázatra vonatkozóan a Kultúrházat, orvosi rendelőt, igazgatási feladatok végzésére szóló
épületrészt is magába foglaló épület (9982 Apátistvánfalva Fő út 107.) komplex energetikai
fejlesztése kidolgozásra kerüljön, a pályázaton való indulást viszont egy a konkrét összegeket
is tartalmazó jövőbeni határozatban hagyja majd jóvá a későbbiekben.
Határidő: azonnal
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba
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3./ Képviselői interpellációk, egyebek
Császár-Bartakovics Csaba: a Müllex-szel próbáltam a lomtalanítás ügyében egyeztetni,
hétfőre ígértek választ.
Egy komolyabb futópadot szeretnénk a jövőben vásárolni, az EFI azt jelezte, hogy az összeg
pályázatban elszámolható lesz.
A szennyvízpályázatot be fogjuk adni, annyit kértek tőlünk, hogy a szennyvíziszap kezelését
az önkormányzat felügyelje. Úgy gondolom, ennek semmi akadálya.
A belterületbe vonás kapcsán kimentek a levelek, kiszámolásra kerültek a várható költségek.
dr. Dancsecs Zsolt: vannak olyan területek, amik már művelési ágból ki vannak vonnak csak
külterületek. Azok esetében még kevesebb lesz a belterületbe vonás.
Császár-Bartakovics Csaba: tehát kevesebbek lehet az összeg,de több nem.
A rendelő kapcsán mindenre kértem árajánlatot.
Kaptunk két árajánlat a kultúrház tetőfelújítására is, e-mailen továbbítom mindenkinek. Azt
tudni kell, hogy nem tartalmazza a pala ártalmatlanítását.
Érkezett egy kérvény, Kern néni egyedül maradt. Szeretné ha hozzájárulnánk az étkezéséhez.
Trajbár Edit: most viszek neki nyomtatványt.
Igazából gyógyszertámogatást is kaphatna.
Császár-Bartakovics Csaba: megnézzük, hogy mennyi nyugdíjat kap, és az alapján döntünk.
Egyeztettem kamerarendszer kapcsán is, de a helyi adottságok miatt nehézkes ill. drága.
Trajbár Edit: az elhanyagolt területeket jó lenne a közeljövőben körbejárni.
Császár-Bartakovics Csaba: mindenképp sort kerítünk rá.
Amennyiben nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom.
Császár- Bartakovics Csaba, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést
12:32 órakor bezárja.
K. m. f.

Császár – Bartakovics Csaba
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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