
 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Apátistvánfalva 

Ap/23-5/2019 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 14-án 

09:20  órakor megtartott nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Robert Leeb terem.,  

    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 ügyintéző, 

 

    Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Távol vannak:   Trájber Éva Márta képviselő, 

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 határozatképes 3 fővel.  

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat 3 igen -0 tartózkodás - 0 nem szavazattal elfogadta, 

az alábbiak szerint tárgyalja meg: 

 

1./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ 2018. évi működéséről 

Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester  

2./ Napirendi pont: 

A Képviselő-testület 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása. 

Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

 



3./ Napirendi pont: 

Apátisvánfalva 227/1 hrsz-ú, beépítetlen terület haszonbérbe adása Mesics László kérelme. 

Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester  

 

4./ Napirendi pont: 

Egyedi szennyvízkezelés Apátistvánfalván – döntés a közbeszerzési tanácsadói és műszaki 

ellenőri megbízásról. 

Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester  

 

5./ Napirendi pont: 

Kulturális pályázat. 

Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester  

 

6./ Napirendi pont: 

Orvosi rendelő felújítás pályázat. 

Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester  

 

Képviselői interpellációk, egyebek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1./ Napirendi pont: 

Beszámoló a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ 2018. évi működéséről 

Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester  

 

Császár-Bartakovics Csaba:  Évek óta kapjuk a beszámolót, ami rendben van. 

Együttműködőek, lehet rájuk számítani, kéréseinket nem utasították el. Beszámolót 

elolvastuk, megismertük, javaslom elfogadását. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás 

következik. 
 
 

A Képviselő-testület 3 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2019.  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beszámoló 1. számú 

melléklete szerint elfogadja a Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ 2018. évi működéséről 

szóló beszámolót, és köszönetét fejezi ki a 2018. évi tevékenységéért.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: : a közlésért Császár-Bartakovics Csaba polgármester  

 

2./ Napirendi pont: 

A Képviselő-testület 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása. 

Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 

Császár-Bartakovics Csaba:  A rendeletet módosítását elfogadjuk, kiegészíteni valónk nincs, 

köszönjük a pénzügy munkáját. Szavazás következik. 

 

 

A képviselő testület 3 igen 0 nem 0 tartózkodás  szavazattal megalkotja az 

Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.15.) 

önkormányzati rendeletét az Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

3./ Napirendi pont: 

Apátisvánfalva 227/1 hrsz-ú, beépítetlen terület haszonbérbe adása Mesics László kérelme. 

Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester  

 

Császár-Bartakovics Csaba: Arról van szó, hogy úgy tud földalapú támogatást igénybe venni, 

ha ezt a területet, amit nem tudunk külön használni, bérbe adjuk. Nekünk előnnyel jár, a terület 

rendben tartásáról, kaszálásáról, nem kell gondoskodnunk. Elfogadásra javasolom, szavazás 

következik. 

 
 

 



Képviselő-testület 3 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2019.  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Önkormányzat 

1/1 arányú tulajdonában lévő, Apátisvánfalva 227/1 hrsz-ú, 1250 m2 területű, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlan mezőgazdasági célú bérbeadásához és arra a Mesics 

László 9970 Szentgotthárd, Máriaújfalui u. 145. sz. alatti lakossal történő mezőgazdasági 

haszonbérleti szerződés megkötéséhez határozott időtartamra, 5 évre 3.-Ft/m2/év áron. A 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester  

 

4./ Napirendi pont: 

Egyedi szennyvízkezelés Apátistvánfalván – döntés a közbeszerzési tanácsadói és műszaki 

ellenőri megbízásról. 

Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester  

 

Császár-Bartakovics Csaba: Kaptunk három ajánlatot, ebben kell dönteni, kit bízunk meg. A 

kiírásnak megfelelően a legolcsóbb árajánlatot fogjuk elfogadni. Kérdés, hozzászólás? 

Szavazás következik, a határozati javaslat 1. pontjáról. 

 

 

Képviselő-testület 3 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással elfogadta 1-2 

pontot, az alábbi határozatot hozta. 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2019.  képviselő-testületi határozata 

 

1.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1908238892 

azonosítószámú „Apátistvánfalva településen egyedi szennyvízkezelő berendezések 

telepítése” című projekt tárgyában a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 

beérkezett ajánlatok közül Bőhl Attila e.v. (7632 Pécs, Eszék u. 33.) ajánlatát fogadja el 

legfeljebb 389.806,- + ÁFA= bruttó 495.054,- Ft értékben a 2019. és 2020. évi 

költségvetések terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására.  

Határidő: a szerződéskötésre azonnal  

Felelős: Császár – Bartakovics Csaba polgármester  

Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  

 

2.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1908238892 

azonosítószámú „Apátistvánfalva településen egyedi szennyvízkezelő berendezések 

telepítése” című projekt tárgyában a műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett ajánlatok 

közül a SZEMES és Fia Kft. (9700 Szombathely, Vak Bottyán u. 13.) ajánlatát fogadja el 

legfeljebb 540.000,- + ÁFA= bruttó 685.800,- Ft értékben a 2019. és 2020. évi 



költségvetések terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására.  

 

Határidő: a szerződéskötésre azonnal  

 

Felelős: Császár – Bartakovics Csaba polgármester  

Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető  

 

5./ Napirendi pont: 

Kulturális pályázat. 

Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester  

 

Császár-Bartakovics Csaba: A pályázat kiterjed a kúltúrház épületének felújítására, 

szigetelésére, nyílászárók cseréjére, napelemes rendszer telepítésre, kulturális programok 

megvalósítására. Az orvosi rendelő felújítása pályázatban van egy kitétel. Az épület társasház 

jelleget öltött, helyet kapott benne, egy szolgálati lakás, ennek a homlokzat felújítását nem 

lehetett belevenni a pályázatba. A költségei külön szerepelnek, ami önerőként kell, hogy 

szerepeljen. Kérdés, hozzászólás nem lévén:  szavazás következik. 

 

 

 

Képviselő-testület 3 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2019.  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Magyar Falu Program 

keretein belül meghirdetett „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése”, MFP-NHI/2019 

kódszámú felhívásra. A pályázat „Identitástudat erősítése a Vendvidék térségében” címet 

viseli és az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező  apátistvánfalvai 90/A/5 hrsz. alatti 

ingatlanra vonatkozik. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester 

 
 

 

6./ Napirendi pont: 

Orvosi rendelő felújítás pályázat. 

Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester  

 

Császár-Bartakovics Csaba:  Edit segítségével átnéztünk mident, milyen belső munkálatok 

szükségesek. A régi burkolatokat ki kell cserélni. Napelemes rendszer segítségével az áram 

költségünk minimálisra csökkenthető. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 



 

 

Képviselő-testület 3 igen ,  0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2019.  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Magyar Falu Program 

keretein belül meghirdetett „Orvosi rendelő”, MFP-HOR/2019 kódszámú felhívásra 

vonatkozóan. A pályázat „Orvosi rendelő felújítása Apátistvánfalván” címet viseli és az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő apátistvánfalvai  90/A/6 hrsz. alatti ingatlanra 

vonatkozik. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester 

 

Képviselői interpellációk, egyebek. 

 

Németh Szabolcs:  Tisztázni kell a két falu között, Kétvölggyel és Orfaluval, az orvosi rendelő 

fenntartásába be tudnak e segíteni. 

 

Császár-Bartakovics Csaba:  Kössünk velük szerződést, a menet közben felmerülő 

költségekről, fix költség a fűtés és áramszámla, ezt kell arányosítani.  

 

Németh Szabolcs:  Kaszálással kapcsolatban, az értesítések kiküldésre kerültek? Segítséget 

szeretnénk ebben kérni. 

 

Császár- Bartakovics Csaba, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést  

09: 46 órakor bezárja.  

 

K. m. f. 

  

 

Császár – Bartakovics Csaba Dr. Dancsecs Zsolt 

           Polgármester              Jegyző 

 

 


