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Jegyzőkönyv
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. december 22-i nyilvános képviselő-testületi üléséről,
a képviselői közmeghallgatásról.
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Jegyzőkönyv

Készült:

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013.december 22-i, 10,00 órakor kezdődő nyilvános képviselőtestületi üléséről, a képviselői közmeghallgatásról.

Jelen vannak:

Erdei Lászlóné
Trajbár Edit
Kovács Anita
Doncsecz Norbert

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási
joggal:

Bartakovics Endre

a KÖH jegyzője által kirendelt
köztisztviselő

valamint

17 fő helyi lakos.

Igazoltan távol:

Kalamár Tamás

képviselő

Erdei Lászlóné polgármester köszönti a megjelenteket, és a nyilvános képviselőtestületi ülést 10,00 órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy az ülés négy fő jelenlétével egy fő igazolt(betegség miatti)
távollétével határozatképes.
Ismerteti a javasolt napirendeket:
1.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012-es és 2013-as
évben végzett munkájáról részletes tájékoztatás, a meghívó szerinti témakörökben.
Előterjesztő: Erdei Lászlóné polgármester
2.) Lakossági kérdések, hozzászólások, javaslatok.
3.)Szóbeli válaszok megadása a polgármester és képviselők részéről.

A polgármester kéri a képviselőket, amennyiben egyetértenek az ismertetett
napirendek nyílt ülésen történő tárgyalásával, kézfelnyújtással szavazzanak.
Megállapítja, hogy
megszavazzák.

a

képviselők

a

napirendeket

tárgyalásra,

egyhangúlag

- 2 Első napirend:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012-es és 2013-as
évben végzett munkájáról részletes tájékoztatás, a meghívó szerinti témakörökben.
Erdei Lászlóné polgármester szóbeli előterjesztésként ismerteti az első napirend
tájékoztató anyagát.
A polgármesteri beszámoló írásos változata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A polgármester kéri a jelenlévőket, hogy térjenek át a második napirendre, mely
keretében várja a kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat,kéréseiket.

Második napirend:
Lakossági kérdések, hozzászólások, javaslatok.
Doncseczné Németh Anna Apátistvánfalva, Fő u. 174.szám alatti lakos, köszöni
a mindenre kiterjedő tájékoztatást.
Kettő problémát szeretne jelezni, amely megoldásában kéri az önkormányzati
dolgozók közreműködését:
A Balázsfalvasi Vegyesbolt mellett lévő községi buszváró mellől sürgősen ki kellene
vágni egy fát, amely rossz helyen van, és veszélyezteti úgy a buszváró épületét,mint
esetleg az ott várakozó embereket is.
Ugyancsak ezen a szakaszon egy beton áteresz annyira bedőlt az árokba,hogy
akadályozza a csapadékvíz elfolyását.
Itt valószínű munkagép igénybe vételére is szükség lesz.

Kovács Erikné Apátistvánfalva, Fő u. 181.szám alatti lakos, csatlakozik az előtte
felszólalóhoz, köszöni az önkormányzati munkát.
Ugyanakkor, mint idős édesanyjával, és beteg fiával együtt élő, özvegy asszony, hasonló
kéréssel fordul a polgármesterhez:
Kéri a helyszínen megnézni egy szintén balesetet okozható nagy, korhadt fát.
Vagy a tulajdonosok vagy az önkormányzati dolgozók közreműködésével, szeretné,ha
kivágásra kerülne, még a havazások beállta előtt.
Ez közvetlenül a mellettük lévő üres telken található. Az egyik résztulajdonos
Németh Ferenc helyi lakos, aki súlyos betegsége miatt nem valószínű,hogy kezelni

tudja a problémát.

- 3 Harmadik napirend:
Szóbeli válaszok megadása a polgármester és képviselők részéről.
Erdei Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a jelenlévők részéről egyéb kérdés,
hozzászólás nem hangzik el.
A két felvetésre az alábbiakban válaszol:
Mindkét hozzászóló jelzését az alpolgármesterrel a helyszínen megtekintik.
Amennyiben a kommunális dolgozóval és a közmunkásokkal megoldható, a karácsonyi
és újévi ünnepek és szabadságolások után intézkednek, lehetőleg még a várható
havazások előtt.
Amennyiben erőgépre is szükség lesz a bedőlt beton kiemeléséhez, erre a konkrét
megoldást jelenleg még nem tudja. Ilyen kis munkára nem egyszerű, elfogadható
díjazásért valahonnan olyan vállalkozót keresni, aki számlaképes, és el is vállalja a
munkát.
Nyilván a lehetséges intézkedést ez ügyben is megteszi.

Erdei Lászlóné polgármester megköszöni a jelenlévők részvételét, érdeklődését.
Megköszöni a képviselők egész évben végzett, lelkiismeretes munkáját.
Ezúton is mielőbbi felépülést kíván a komoly műtét miatt távollévő képviselő részére.
Szeretné,ha mindenki jól érezné magát, a kb. másfél óra múlva a KLUB nagytermében
kezdődő karácsonyi ünnepségen.
Mindenkinek Békés Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Újévet kíván.
A nyilvános képviselő-testületi ülést 11,10 órakor bezárja.

k.-m.-f.-t.-

/:Erdei Lászlóné:/
polgármester
jzk.vezető

/:Bartakovics Endre:/
Főmunkatárs

