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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Apátistvánfalva 
71-7/2015.Apát szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-án            
13: 08 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 143.  
 
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 :  Koszár Edit, 
 Trájber Éva Márta 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: 
Országos Szlovén Önkormányzat kérelme 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
2./ Napirendi pont: 
A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet megalkotása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
3./ Napirendi pont: 
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Magánszemély kommunális adórendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
    
4./ Napirendi pont: 
A Képviselőt-testület 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
5./ Képviselői interpellációk, egyebek 
 
 
 
 
 
 
1./ Napirendi pont: 
Országos Szlovén Önkormányzat kérelme 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: már korábban döntöttünk a pályázat támogatásáról, most az 
összeg szerepel itt előttünk. A 310 000 Ft a pályázati önrész kb. 2/3-a, a költségvetésben 
rendelkezésre áll.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2015.(VI.18.)  képviselő-testületi határozata 

 
1.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Szlovén 

Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét 310.000 Ft-tal támogatja a 2014. évi 
pénzmaradvány terhére. Az összeg felhasználásáról a Képviselő-testület visszajelzést 
kér.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 

 
2./ Napirendi pont: 
A helyi környezetvédelem szabályairól szóló rendelet megalkotása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: a környezetvédelmi rendelet megalkotásánál esetlegesen el 
lehetne gondolkodni, hogy a vasárnapi zajongást megtiltsuk. Gondolok itt például a 
fűrészelésre. 
 
Trajbár Edit: szerintem az emberek többsége vasárnap van itthon, akkor vág fát, nyírja le a 
füvet. Nem lenne szerencsés ezt rendeletbe foglalni.  
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Császár-Bartakovics Csaba: igazából lakossági felvetés volt, ezért említettem. Javaslom 
fogadjuk el a tervezetet. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

A képviselő-testület 3  igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 . (VI.18.) önkormányzati 

rendeletét a környezetvédelem helyi szabályairól. 

  
3./ Napirendi pont: 
Magánszemély kommunális adórendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
    
Császár-Bartakovics Csaba: törvényi előírásnak kell megfelelnünk. Amennyiben nincs 
hozzászólás, szavazás következik.  
 
A képviselő-testület 3  igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 . (VI.18.) önkormányzati rendeletét a 
magánszemélyek kommunális adójáról  szóló 8/2003. (XII.10.)  önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 
4./ Napirendi pont: 
A Képviselő-testület 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 

 
Császár-Bartakovics Csaba: miért is van erre szükség?   
 
Somorjainé D. Zsuzsanna: a zárszámadás elfogadásával elfogadtuk a pénzmaradványt is. A 
pénzmaradványból rendeztem az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulás felé a 
tartozást. Kaptunk támogatást segélyezésre. A pénzmaradványt tartalékba helyeztük, de a ma 
megszavazott 310 000 Ft ebből majd levonásra kerül a következő módosításnál.  
Ezen átvezetéseket rendeztük most a rendeletben. 
  
Császár-Bartakovics Csaba: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
A képviselő-testület 3  igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 . (VI.18.) önkormányzati rendeletét 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló  

4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
5./ Képviselői interpellációk, egyebek 
 
Somorjainé D. Zsuzsanna: az ügyfélfogadással kapcsolatban van már álláspont? Javasolnám, 
hogy havi egy alkalommal legyen. Természetesen Zsuzsit küldenénk ki, hiszen ő az ismerős.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: nincs információm arról, hogy mennyien szoktak jönni.  
 
Trajbár Edit: szerintem is elég egy hónapban egyszer.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: akkor legyen minden hónap első pénteke.   
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Trajbár Edit: Orfalu felé sikerült elküldeni a tervezetet? Reagáltak már rá? 
 
dr. Dancsecs Zsolt: elküldtük, de válasz még nem érkezett. Ha tudnánk biztosan, hogy 
elfogadják, akkor előkészíthetnénk a változásokat.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: megkerestek a víziközmű felméréssel kapcsolatban, azt a 
tájékoztatást adta a cég, hogy a Szentgotthárddal már megegyezett.    
 
 dr. Dancsecs Zsolt: Szentgotthárd közbeszerzési eljárást folytatott az ügyben. Ha az említett 
cég nyert, akkor célszerű itt is velük csináltatni a beruházást.  
Ha pedig Gotthárddal együtt csináltatjuk, lehet még árengedményt is kapunk.  
 
Trajbár Edit: a kultúrház tetőépítésével kapcsolatosan az ácsokról még semmi hír? 
 
dr. Dancsecs Zsolt: Egyelőre nem reagálnak semmilyen megkeresésre.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: mivel nincs több hozzászólás, köszönöm szépen a megjelenést. 
 
Császár- Bartakovics Csaba, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 
13:35 órakor bezárja.  
 

K. m. f. 

 

Császár – Bartakovics Csaba Dr. Dancsecs Zsolt 
           Polgármester              Jegyző 


