Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Apátistvánfalva
38/2016.Apát szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 22-én
16:07 órakor megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107.

Jelen vannak:

Császár-Bartakovics Csaba polgármester,
Németh Szabolcs alpolgármester,
Trajbár Edit,
Trájber Éva Márta képviselők (16:57 órától),
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző,
Ercsi Nóra jkv. vezető.

Távol vannak:

Koszár Edit képviselő,

Meghívott vendégek:

Kőrösi Krisztina a Nádasdi Evnagélikus Diakóniai Központ
intézményvezetője,

Császár- Bartakovics Csaba polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt
képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést
megnyitja.
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé
a „A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ 2015. évi működéséről szóló beszámoló.” című
előterjesztést.
Javasolja, hogy vegyék előre a „A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ 2015. évi
működéséről szóló beszámoló.” című előterjesztés tárgyalását.
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem veszi fel a nyílt napirendek
közé a „Enerin Sümeg kft. közvilágítási szerződés módosítása.” című előterjesztést.
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A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (I.22.) képviselő-testületi határozata:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé
a „A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ 2015. évi működéséről szóló beszámoló.” című
előterjesztést.
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előre veszi „A Nádasdi
Evangélikus Diakóniai Központ 2015. évi működéséről szóló beszámoló.” című előterjesztés
tárgyalását.
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem veszi fel a nyílt napirendek
közé a „Enerin Sümeg kft. közvilágítási szerződés módosítása.” című előterjesztést.

A képviselő-testület a napirendi pontokat 3 igen - 0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak
szerint tárgyalja meg:
1./ Napirendi pont:
A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ 2015. évi működéséről szóló beszámoló.
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester,
2./ Napirendi pont:
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2016. költségvetési tervezete.
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester,
3./ Napirendi pont:
2015.évi költségvetés módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
4./ Képviselői interpellációk, egyebek
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1./ Napirendi pont:
A Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ 2015. évi működéséről szóló beszámoló.
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester,
Császár-Bartakovics Csaba: kérem a megjelenteket, tartsanak rövid ismertetést a témában.
Kőrösi Krisztina a Diakónia képviselője ismerteti a megküldött beszámolót.

Császár-Bartakovics Csaba: mindenképp elfogadásra javaslom a beszámolót.
A Csapi bértámogatása 2015-ben lejárt, munkaköri leírása némileg változik. A bérkiegészítést
annak fejében adtuk, hogy beiskolázzák a Csapit, úgy tudom, hogy ez megtörtént. Az iskola
elvégzése után jogosult szakképzett bérre.
Mi legyen az átmeneti időszakkal, hiszen áprilisig tart az iskola?
Trajbár Edit: az működhet, hogy mi átvállaljuk a Kern néni étkeztetését?
Császár-Bartakovics Csaba: illetve a térítési díjat átvállalhatjuk? Mert azt gondoljuk, hogy
sokan ezért mondták le a szolgáltatást.
Kőrösi Krisztina: 2017-től bevezetik a kötelező térítési díjat, melynek összegét nem tudjuk.
Biztosan több lesz, mint az általunk beállított 100 Ft-ot. Ha ezt a csekély mértéket az
önkormányzat most átvállalja, 2017-ben mi lesz? Akkor is átvállalja az önkormányzat, vagy
akkor szembesülnek az ellátottak a térítési díj létével?
Császár-Bartakovics Csaba: több állami támogatást kapunk, melyet mindenképp szeretnénk a
tényleg rászorultakra költeni.
Trajbár Edit: egy év múlva mindenképp meg kell majd ezt vizsgálni. Előbb utóbb sokaknak
szüksége lesz a szolgáltatásra.
Kőrösi Krisztina: és bértámogatásban nem gondolkodik az önkormányzat? Hiszen akkor
ugyanúgy megmaradhatna a Zsuzsi helye.
Somorjainé D. Zsuzsanna: nem feltétlenül járható a bérkiegészítés, de ha a Csapi példáját
nézzük, akkor megoldható. A 100 Ft-os térítési díj átvállalása egy gesztus a lakosság felé.
Császár-Bartakovics Csaba: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.( I.22.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasdi Evangélikus
Diakóniai Központ 2015. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: a közlésért: Császár-Bartakovics Csaba polgármester
Határidő: azonnal
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2./ Napirendi pont:
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2016. költségvetési tervezete.
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester,
Császár-Bartakovics Csaba: van kiegészítés?
Somorjainé D. Zsuzsanna: a tavalyihoz képest a szociális célokra kapott összeg jelentősen
emelkedett.
Trajbár Edit: ebből karácsonyra elrakhatunk, a bevásárlást előbb megcsináljuk, mert tartós
élelmiszerről van szó.
Somorjainé D. Zsuzsanna: szigorodott a rendelet és még nem volt időnk átnézni. Biztosan
elszámolható 1 millió 680 ezer Ft. Ebben benne van a társulásnak fizette szociális
hozzájárulás, 5 gyermek születését is terveztük, ill. a közfoglalkoztatottak munkaruháját. Ezen
felül még mindig marad 1,1 millió Ft.
A falugondnoki szolgálatra 400 000 Ft-ot terveztünk.
Dr. Dancsecs Zsolt: tartós élelmiszer vásárolható belőle.
Trajbár Edit: azon is gondolkodhatnánk, hogy csökkentsük a segélyeknél a jövedelemhatárt,
hiszen például van egy beteg kislány, akit így tudnánk támogatni.
Somorjainé D. Zsuzsanna: talán rendeletbe kellene foglalni valamilyen formán, hogy a
költségvetés függvényében adunk élelmiszercsomagot. De ennek mindenképp utánanézünk.
Császár-Bartakovics Csaba: és a védőnő?
Somorjainé D. Zsuzsanna: június 30- ig terveztük a Póczik Elekné bérét. Valamiféle
kiegészítést adhatunk neki havonta, vagy a nyugdíjba vonulásakor egy nagyobb összeget.
Trajbár Edit: mindenképp javasolnám a jutalom tervezését.
Császár-Bartakovics Csaba: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (I.22.) képviselő-testületi határozata:
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési
tervezetét tárgyalási alapnak elfogadja és a februári tárgyalásához az alábbi javaslatokat teszi:
1) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Póczik Elekné védőnői
megbízási díját 90 e/Ft-ra emeli 2016. január 1 - 2016. június 30-ig, valamint a védőnő
számára jutalom címén egyösszegű 200 e/Ft-ot-ra a költségvetésben fedezetet biztosít.
Fedezete a 2016. évi költségvetés, OEP támogatás.
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2) Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvoda 30.
évfordulóján 200 e/Ft-ot különít el dologi kiadásként.
Határidő: azonnal
Felelős:
Császár-Bartakovics Csaba polgármester
16:57 órakor Trájber Éva Márta megérkezett az ülésre.
3./ Napirendi pont:
2015.évi költségvetés módosítása.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Császár-Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom a rendelet módosítását.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.25.) önkormányzati rendeletét
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
4./ Képviselői interpellációk, egyebek
Császár-Bartakovics Csaba: a sószóró beszerzésre került, úgy gondoltuk a jövőben a nagyobb
összegek utalással történnek kifizetésre.
Németh Szabolcs: a kisbuszra majd szükség lesz ha el kell hozni Szombathelyről.
Mindenképp kell venni olajat, gázolajat, készpénzre is lesz majd szükségem.
Somorjainé D. Zsuzsanna: semmi akadálya, előtte hívd fel a Zsuzsit, hogy menjen át az OTPbe. De mindenképp készpénzzel fizetnél?
Németh Szabolcs: Körmenden ahol ilyet szoktunk venni, nem lehet utalással fizetni.
Somorjainé D. Zsuzsanna: érdemes lenne kártyát váltani, mellyel tankolni lehet.
Császár-Bartakovics Csaba: kérném akkor ezt mindenképp intézzük el.
Trajbár Edit: járt nálunk a Cseszkó János a Családsegítőből, és leadta a régi hivatal kulcsait.
Ők minden héten tartanak fogadóórát, hol tudjuk őket elhelyezni? Adunk nekik ehhez a
helyiséghez kulcsot, vagy szólunk a Nikinek, aki kinyitja majd mindig nekik a kultúrt?
Császár-Bartakovics Csaba: az lenne a legjobb megoldás, ha a Niki nyitna és zárna. Nem
szerencsés mindenkinek kulcsot adni.
Németh Szabolcs: mindenképp a kultúrban tartsanak fogadóórát.
Trajbár Edit: akkor megmondjuk nekik, hogy egyeztessenek a falugazdásszal, hogy ne legyen
ütközés a fogadóórákban.
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Trajbár Edit: az ÁFÉSZ kéri a kultúrt éves ülésére.
Császár-Bartakovics Csaba: annak semmi akadálya.
Trajbár Edit: az Atlantis szerződésével mi a helyzet? Mert az eredetit nem találták meg.
Somorjainé D. Zsuzsanna: a közfoglalkoztatottakat mi folyamatosan a Tóth Bélához
irányítjuk oktatásra. A Béla ezt a feladatot el is végzi. Miközben mi fizetünk az Atlantisnak.
Igaz, hogy az Atlantis kedvezőbb ajánlatot adott, de kérdéses lejön e minden
közfoglalkoztatott miatt.
Németh Szabolcs: az optikai szál fektetése után nem kell újra árkolni, az átereszeket
tisztítani?
Császár-Bartakovics Csaba: árkolni biztosan nem kell, besüpped amit visszatemettek. Az
átereszek tisztítását majd a Bedi Feriék megcsinálják, amint az időjárás engedi.
Mivel nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom.

Császár- Bartakovics Csaba, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés
17:25 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár – Bartakovics Csaba
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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