Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Apátistvánfalva
Ap/ 23-14 /2019
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 15 én 10:00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye:

Kultúrház,
Apátistvánfalva, Fő út 107.

Jelen vannak:

Fodor Sándor polgármester,
Németh Szabolcs alpolgármester,
Soós László képviselő,
Trájber Éva Márta képviselő,
Trajbár Edit képviselő
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Kovács Ágnes pénzügyi vezető,
Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető,

Fodor Sándor polgármester a közmeghallgatást megnyitja.
Ismerteti a javasolt napirendeket:
1) Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019-es évben
végzett munkájáról részletes tájékoztatás.
Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester
2) Lakossági kérdések, hozzászólások, javaslatok
3) Szóbeli válaszok megadása a polgármester és képviselők részéről.
A jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták a napirendi pontokat.
1) Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019-es évben
végzett munkájáról részletes tájékoztatás.
Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester
Fodor Sándor részletes tájékoztatást ad Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 2019. évben végzett munkájáról.
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2) Lakossági kérdések, hozzászólások, javaslatok
Első hozzászóló: A szennyvízkezelő telepítése mikor kezdődik?
Második hozzászóló: A vadak annyira elszaporodtak, hogy közvetlenül a házam melletti
elkerített kertembe bejöttek és mindent lerágtak a rózsabokroktól a fenyőig. Nekem ez nagy
kár. Tőlünk nem messze van a kis erdő, amit régen műveltek mára viszont nagyon beerdősült,
ennek az erdőnek egy része önkormányzati tulajdon, lehetne ritkítani ezt a területet? Belátom,
hogy nincs kapacitás, munkás, helyi lakosnak ki lehetne a területet adni tisztításra, akkor talán
nem jönnének be a vadak.
Harmadik hozzászóló: Ne csak etessék, ne csak hajtóvadászatot tartsanak hanem a lakott
területtől tartsák távol a vadakat. Értesítsék a vadászat időpontjáról a tulajdonosokat, ne csak a
táblát tegyék ki. Sokszor szóltam, hogy máshol is legyen hirdetőtábla, ne csak a
buszmegállónál, ott nem mindenki látja.
Negyedik hozzászóló: Ravatalozóhoz vizesblokk, illemhely szükséges lenne, temetésre
távolról ide érkezők szóvá teszik ennek a hiányát. Én a település közepén lakom a szarvasok
leeszik a falról a borostyánt, hiába van kutya, a kutyát is megtámadják.
Ötödik hozzászóló: Nagy területek kaszálása gondot okoz, egyedül nem tudom megoldani.
Mindenki szeretné lekaszáltatni, csak nincs kivel, jó lenne ha tavasszal összeírnánk, hogy ki
kér kaszálást. Mert a falunk egyik értéke a szépség.
Hatodik hozzászóló: Zöldek ne szóljanak bele a kaszálásba.
Hetedik hozzászóló: Patakok szabályozását kérjük, ott is legyen kaszálás. A temetőben a
cédrusok legyenek szépen visszametszve. Megköszönöm az előző testület munkáját, kívánom
az új testületnek, hogy folytassák ezt a munkát jó erőben és egészségben. Köszönjük szépen a
karácsonyi ajándékot.
Nyolcadik hozzászóló: Kézzel kéne kaszálni a patak partot.
Kilencedik hozzászóló: Községi út javítására van lehetőség? Iskola, hotel szennyvízkezelése
meg lesz oldva?
Tizedik hozzászóló: Szervezzünk társadalmi munkát útjaink karbantartására.
3) Szóbeli válaszok megadása a polgármester és képviselők részéről.
Fodor Sándor megállapítja, hogy a jelenlévők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem
hangzik el.
A felvetésekre az alábbiakban válaszol:
A szennyvíz projekt jelenlegi állása, a vállalkozóval a szerződés megkötésre került
novemberben. Önkormányzatnak az a feladata, hogy a munkaterületet átadja a kivitelezőnek.
Mi kezdeményeztük az átadást. Írásban kértem állásfoglalást a kivitelezőtől, az időjárásra
hivatkozva tavasszal tudnak nekiállni a munka megkezdésének.
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Két vadásztársaság van a mi működési területünkön. Az egyik társaság vadkár esetén, ha az
be van jelentve, ki fog menni megnézni és kifizeti a kárt. A másik vadásztársassággal is fel
fogom venni ez ügyben a kapcsolatot. Hajtóvadászatok vannak, a vaddisznók száma
csökkenni fog. Kérésem az lenne, ha valakinél ilyen probléma van, jelezze és mi
dokumentáljuk, lefényképezzük. A munkaerő hiány problémáját, megbízási szerződéssel
szeretnénk enyhíteni.
Dr. Dancsecs Zsolt: Szentgotthárdon erre az a gyakorlat, hogy valakit megbízunk a munkával,
cserében a fát sajátjaként elviheti.
Fodor Sándor:
Bejelentési kötelezettségük van a vadásztársaságoknak a vadászat
időpontjáról. Intézkedünk, hogy legyen máshol is hirdetőtábla.
Jártam a ravatalozóban, meg kell nézni, hogy a közművek be vannak e vezetve, ha be vannak
vezetve akkor nincs akadálya a vizesblokk kialakításának. A ravatalozó felújítása időszerű
lenne, forrást, pályázatot kell rá találni.
Van egy cég akit megbíztunk a gondozatlan területek felmérésével, kérünk árajánlatot. Azt
kérem mindenkitől akinek gondja akad a kaszálással az jelezze felém, amikor jön a cég
felmérni a gondozatlan területeket akkor azok mellé betesszük ezeket a területeket is és
kérünk rá árajánlatot.
A cédrusok metszése tervbe van véve. A patak rendezésénél az a gond, hogy nagy gépek
vágják a réteket, a mocsaras területhez nem mernek közelebb menni. Az Örségi Vízrendezési
Társuláshoz csatlakozhatunk azért, hogy a mi patakunk is rendben legyen a segítségükkel.
A feladat alól nem mentesülnek azok a tulajdonosok, akiknek a patak partig ér a területük.
Az utak állapotát fontos dolognak tartom, mindent megteszek azért, ha mód és lehetőség lesz
rá, tegyünk az ügy érdekében.
Köszönet illeti azokat akik a saját útjukat megcsinálták. A társadalmi munkában látok
megoldást, kavicsot, lapátot tudunk biztosítani. A hotel szennyvízkezelése meg van oldva, az
iskoláé még szippantva van.
Fodor Sándor tájékoztatást ad arról, hogy az elkövetkezendő időszakban a testület mit kíván
megvalósítani.
Megköszöni a jelenlévők részvételét, érdeklődését.
Megköszöni a testület lelkiismeretes munkáját.
Mindenkinek Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván.
Fodor Sándor polgármester, a közmeghallgatást 11:00 órakor bezárja.
K. m. f.
Fodor Sándor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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