Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Apátistvánfalva
71-14/2015.Apát szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 20án 9: 00 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Klubkönytár, Apátistvánfalva, Fő út 107.

Jelen vannak:

Császár-Bartakovics Csaba polgármester,
Németh Szabolcs alpolgármester,
Trájber Éva Márta képviselő,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,

Távol vannak:

Koszár Edit
Trajbár Edit képviselők,

Császár- Bartakovics Csaba polgármester, a közmeghallgatást megnyitja.
Ismerteti a javasolt napirendeket:
1) Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015-ös évben
végzett munkájáról részletes tájékoztatás.
Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester
2) Lakossági kérdések, hozzászólások, javaslatok
3) Szóbeli válaszok megadása a polgármester és képviselők részéről.
A jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták a napirendi pontokat.
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1) Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015-ös évben
végzett munkájáról részletes tájékoztatás.
Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester
Császár – Bartakovics Csaba részletes tájékoztatást ad Apátistvánfalva
Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évben végzett munkájáról.

Község

2) Lakossági kérdések, hozzászólások, javaslatok
Első hozzászóló: az út alatt található átereszek a legtöbb helyen eltömődtek, ez nagyobb
esőzés után gondot okozhat. Az optikai vezeték építése miatt magasabbak lettek az árkok, így
nem fog ott sem elfolyni a víz.
Második hozzászóló: amennyiben valakinek vadkára keletkezik, kinél, hol kell jelezni?
3) Szóbeli válaszok megadása a polgármester és képviselők részéről.
Császár – Bartakovics Csaba megállapítja, hogy a jelenlévők részéről egyéb kérdés,
hozzászólás nem hangzik el.
A felvetésekre az alábbiakban válaszol:
Az átereszek kapcsán már folytak tárgyalások a Közútkezelővel, amennyiben az időjárás
engedi, kitisztítják őket.
Az optikai vezeték építése során visszatemetett árkok le fognak ülepedni, be fognak süppedni,
néhány héten belül Ezt követően nem lesz magasabb a szint.
A vadkár ügyekben a Hármashatár Vadásztársaság illetékes a területen, természetesen ha
bármiféle jelzés érkezik felénk, képviselők felé, segítséget nyújtunk az esetleges
intézkedésben.
Császár – Bartakovics Csaba 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.
Császár- Bartakovics Csaba, polgármester, a közmeghallgatást 10:30 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár – Bartakovics Csaba
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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