Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Apátistvánfalva
71-10/2015.Apát szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember
24-én 14: 00 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 11., 13. sz. hivatali helyiség

Jelen vannak:

Császár-Bartakovics Csaba polgármester,
Németh Szabolcs alpolgármester,
Trajbár Edit képviselő,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi irodavezető,
Ercsi Nóra jkv. vezető.

Távol vannak :

Koszár Edit képviselő,
Trájber Éva Márta képviselő.

Császár- Bartakovics Csaba polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt
képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést
megnyitja.
Javasolja, hogy vegyék fel a nyílt napirendi pontok közé a „Apátistvánfalva Község
Önkormányzatának támogatási igény benyújtása a BM és NGM felé.” című előterjesztést.
A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2015.(IX.24.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete sürgősséggel felveszi a nyílt
napirendek közé a „Apátistvánfalva Község Önkormányzatának támogatási igény benyújtása
a BM és NGM felé.” című előterjesztést.
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A képviselő-testület a napirendi pontot 3 igen - 0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak
szerint tárgyalja meg:
1./ Napirendi pont:
Helyi adórendeletek felülvizsgálata.
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
2./ Napirendi pont:
EKG készülék beszerzéshez hozzájárulás,
Előterjesztő: Császár – Bartakovics Csaba polgármester,
3./ Napirendi pont:
Apátistvánfalva Önkormányzata tulajdonában levő SEAT személygépjármű tulajdonának
rendezése.
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,
4./ Napirendi pont:
Apátistvánfalva 23 hrsz-ú út építése.
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,
5./ Napirendi pont:
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2016.
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,
6./ Napirendi pont:
Belterületbe vonási kérelem.
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,
7./ Napirendi pont:
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,
8./ Napirendi pont:
Képviselői interpellációk, egyebek

1./ Napirendi pont:
Helyi adórendeletek felülvizsgálata.
Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Császár-Bartakovics Csaba: van kiegészítés?
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Dr. Dancsecs Zsolt: csupán annyi, hogy a rendelet hatályba lépése 2016. január 1. lenne ill., a
kommunális adónál a telek, kommunális adó mentes.
Császár-Bartakovics Csaba: amennyiben nincs több kiegészítés, szavazás következik.
A képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(IX.25.) önkormányzati rendeletét az
Apátistvánfalva községben kivetett helyi adókról.
2./ Napirendi pont:
EKG készülék beszerzéshez hozzájárulás,
Előterjesztő: Császár – Bartakovics Csaba polgármester,
Császár – Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom, szavazás következik.
A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2015.(IX.24.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi rendelő részére
hozzájárul az EKG készülék beszerzéséhez 95 ezer forint értékben. Fedezete a 2015. évi
költségvetés tartalék kerete.
Határidő: azonnal
Felelős : Császár-Bartakovics Csaba polgármester
3./ Napirendi pont:
Apátistvánfalva Önkormányzata tulajdonában levő SEAT személygépjármű tulajdonának
rendezése.
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,
Császár – Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom az „A” variációt, amennyiben nincs
hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2015.(IX.24.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy
Apátistvánfalva község területén a szociális ellátás javulhasson hozzájárul a tulajdonát
képező HUN-728 forgalmi rendszámú SEAT Inca 1,4 Cargo gépjármű értékesítéséhez azzal,
hogy az ellenérték felhasználásával új jármű kerüljön beszerzésre, ami Apátistvánfalva és a
környező települések területén a szociális ellátást javítja. Mindennek érdekében a gépjármű
tulajdonjogát átadja a Nádasdi Evangélikus Szociális Központnak térítésmentesen azzal, hogy
a járművet a Központ értékesíti és a vételárat a a fent említett új jármű beszerzésére
felhasználja.
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Határidő: azonnal
Felelős : Császár-Bartakovics Csaba polgármester
4./ Napirendi pont:
Apátistvánfalva 23 hrsz-ú út építése.
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,
Császár – Bartakovics Csaba: az UTPLAN’95 Kft. adta a kedvezőbb ajánlatot, amit én el is
fogadnék, úgy, hogy csak akkor kötünk szerződést a megvalósításra ha az érintett féllel
sikerül egyezségre jutnom. Amennyiben nincs más javaslat, szavazás következik.
A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2015.(IX.24.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az apátistvánfalvai 50/2 hrszú lakóingatlan megközelítése érdekében törvényben előírt kötelezettségének teljesítése
érdekében hozzájárul az Apátisvánfalva Községi Önkormányzat tulajdonában lévő
Apátistvánfalva 52 hrsz-ú közút kb. 90-100 m-es szakaszának zúzottkő burkolattal történő
ellátásához az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező UTPLAN’95 Építőipari és Szolgáltató
Kft. ajánlata alapján maximum bruttó 1 636 865 Ft-ért, melynek fedezete a 2015. évi
költségvetési tartalék.
A szerződés megkötését megelőzően még tárgyalásokat kell folytatni az ingatlan
megközelítését másik úton is lehetővé tevő ingatlan tulajdonosával a területén való megfelelő
átjárás biztosítása érdekében. A Szerződés megkötésére csak akkor kerülhet sor, ha az érintett
terület tulajdonosával nem jut megegyezésre az önkormányzat.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester
5./ Napirendi pont:
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2016.
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,
Császár- Bartakovics Csaba: mivel nincs olyan Apátistvánfalván, aki eséllyel pályázhatna,
javaslom a „B” variációt elfogadni. Amennyiben nincs más javaslat, szavazás következik.
A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2015.(IX.24.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a
hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.
Határidő: azonnal
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Felelős:Képviselő-testület és
Császár – Bartakovics Csaba polgármester
6./ Napirendi pont:
Belterületbe vonási kérelem.
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,
Császár-Bartakovics Csaba: nincs jogi akadálya a belterületbe vonásnak, javaslom az 1.pontot
elfogadásra. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2015.(IX.24.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Dancsecs Károly
9982 Apátistvánfalva, Fő u. 182. sz. alatti lakos tulajdonát képező Apátistvánfalva 057/45
hrsz-ú. 3317 m2 területű szántó művelési ágú ingatlan belterületbe vonásához. A belterületbe
vonással járó összes költség a kérelmező felet terheli.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester
7./ Napirendi pont:
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának támogatási igény benyújtása a BM és NGM felé.
Előterjesztő: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,
Császár- Bartakovics Csaba: lehetőségünk van támogatást igényelni a működésünkhöz,
természetesen javaslom éljünk ezen lehetőséggel. Elfogadásra javaslom az 1-2.pontokat,
amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2015.(IX.24.) képviselő-testületi határozata
1/ Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
Apátistvánfalva Község Önkormányzata a 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és a
III.4. pontja alapján rendkívüli támogatási igényt nyújtson be a BM és NGM felé.
2/ Apátistvánfalva Község Önkormányzatának
polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Képviselő-testülete

felhatalmazza

a

Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester
8./ Napirendi pont:
Képviselői interpellációk, egyebek
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Trajbár Edit: mikor költözik a hivatal?
Németh Szabolcs: az internet ill. telefon, hogy lesz megoldva az új hivatali helyiségben? Az
orvosi rendelőét és a lakásokét is mi fizetjük?
Trajbár Edit: az orvosi rendelőé a kultúréval egyben van, a lakások biztosan le vannak
választva.
Császár-Bartakovics Csaba: azt mondták nekem, hogy egy lejelszavazott routerrel meg lehet
oldani. 5000 – 6000 Ft körül van az előfizetés. A hivatal költöztetésté október 15-ig
tervezzük.
Trajbár Edit: Apátra is kihozzák az optikai szálat?
Császár-Bartakovics Csaba: a főszál a kultúrházig fog érni. Azt még nem tudom, hogy ki lesz
a szolgáltató, ebben az évben biztos kiderül.
A közvilágítás korszerűsítése, lámpatestek cseréje a mai napra volt ütemezve, a rossz idő
miatt másik napra tették. A templom kivilágításával kapcsolatban még folynak a tárgyalások,
a közvilágítási rendszerre való rákötésére nem hajlanak.
A beruházó kért némi helyet a lámpatestek tárolására.
Németh Szabolcs: a garázst tökéletes lenne erre, vagy a tűzoltószertár, hiszen az külön
zárható. Mikor jönnek szerelni a lámpákat?
Császár-Bartakovics Csaba: elvileg hétfőn, 2-3 nap alatt is végeznek az egésszel.
Németh Szabolcs: az orvosi rendelő tetéjével kapcsolatos pályázattal mi is volt a gond?
Császár-Bartakovics Csaba: szerepelt a pályázati kiírásban, hogy hitelesített másolatot is kell
küldeni a pályázat beadásakor, ez nem történt meg, ezért most egy kicsit szaladgálás van.
Somorjainé D. Zsuzsanna: ez mindig így van, mi 2 eredeti példányt küldünk minden esetben.
Trajbár Edit: meddig kell ezt megoldani?
Császár-Bartakovics Csaba: azt hiszem október 15. a beadási határidő.
Jött egy újabb pályázati lehetőség, műfüves pályára az MLSZ-től, 70 %-os támogatottságú.
Trajbár Edit: mit jelentene ez pénzben?
Császár-Bartakovics Csaba: a nagypálya megfizethetetlen.
Trajbár Edit: nem tudom érdemes e belevágnunk, hiszen nagy valószínűséggel felnőtt csapat
már nem lesz Apáton. De a régi pályát meg lehetne felezni, felét meghagyni kispályás focira,
gyerekeknek, felnőtteknek. A másik felén ki lehetne alakítani kosárlabdapályát,
röplabdapályát, vagy amire lenne igény. A hotelt is be lehetne ebbe vonni.
Németh Szabolcs: másik ötlet, hogy a volt öltöző mellett is lehetne kispályát kialakítani.
Császár-Bartakovics Csaba: a hotel gondolkozik ilyesmiben, mindenképp szeretnének
nagyobb pályázaton elindulni.

Császár- Bartakovics Csaba, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés
15:11 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár – Bartakovics Csaba
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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