Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Apátistvánfalva
38-8/2016.Apát szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 26án 10: 00 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,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző,
Ercsi Nóra jkv. vezető,

Távol vannak:

Koszár Edit 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 napirendek közé a „A falugondnoki szolgálat működésének
ellenőrzése” című előterjesztést.
A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2016.(VIII.26.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé a
„A falugondnoki szolgálat működésének ellenőrzése” című előterjesztést.
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A képviselő-testület a napirendi pontokat 4 igen - 0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak
szerint tárgyalja meg:
1./ Napirendi pont:
Beszámoló Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről.
Előadó: Császár - Bartakovics Csaba polgármester,
2./ Napirendi pont:
Hétközi- és hétvégi orvosi ügyeleti ellátás.
Előadó: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,
3./ Napirendi pont:
Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő- testületének 8/ 2007. ( XII. 17. ) AKÖKT
számú rendeletének ( HÉSZ ) törvényességi felülvizsgálata – a képviselő-testület
tájékoztatása.
Előadó: Császár - Bartakovics Csaba polgármester,
4./ Napirendi pont:
Pályázati lehetőség adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztésének
támogatására.
Előadó: Császár - Bartakovics Csaba polgármester,
5./ Napirendi pont:
Apátistvánfalva 0102/2 hrsz-ú ingatlan felajánlása Mayer Ferencné.
Előadó: Császár - Bartakovics Csaba polgármester,
6./ Napirendi pont:
Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve.
Előadó: Császár - Bartakovics Csaba polgármester,
7./ Napirendi pont:
Szándéknyilatkozat.
Előadó: Császár - Bartakovics Csaba polgármester,
8./ Napirendi pont:
A falugondnoki szolgálat működésének ellenőrzése.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
9./ Képviselői interpellációk, egyebek
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1./ Napirendi pont:
Beszámoló Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről.
Előadó: Császár - Bartakovics Csaba polgármester,
Császár- Bartakovics Csaba : megismertük a beszámolót, elfogadásra javaslom.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2016.(VIII.26.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„Beszámoló
Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről”
című anyagot és annak mellékleteit megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester
2./ Napirendi pont:
Hétközi- és hétvégi orvosi ügyeleti ellátás.
Előadó: Császár- Bartakovics Csaba polgármester,
Császár- Bartakovics Csaba: tulajdonképpen okafogyottá vált a téma.
Társulási ülésen teljesen más opciók merültek fel az ellátás kapcsán.
Azt ott senki sem tudta, hogy közbeszerzési eljárás szerződés összege nem módosítható,
maximum 5%-ban, illetve közös megegyezéssel nem lehet felbontani, csak szerződésszegés
esetén.
Azt gondolom, hogy a minket terhelő többletköltség csekély, így ha szükség lesz a
módosításra, fogadjuk el. Az önkormányzat még felajánlani sem tudja az összeget.
Dr. Dancsecs Zsolt: legvégső álláspont, hogy most ne csináljunk semmit, várjuk meg, hogy
mit csinál a cég. Ha nem tudja ellátni a feladatot, akkor mondja fel ő a szerződést.
Császár-Bartakovics Csaba: igazából megismertük az előterjesztést, a többi pontban ne
döntsünk.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2016.(VIII.26.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti ellátást
biztosító Morrow Medical Zrt. kapcsán készített előterjesztést megismerte.
Határidő: azonnal
Felelős : Császár-Bartakovics Csaba polgármester
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Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető
3./ Napirendi pont:
Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő- testületének 8/ 2007. ( XII. 17. ) AKÖKT
számú rendeletének ( HÉSZ ) törvényességi felülvizsgálata – a képviselő-testület
tájékoztatása.
Előadó: Császár - Bartakovics Csaba polgármester,
Császár- Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2016.(VIII.26.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei
Kormányhivatal által kiadott VA/ÉHOTF/1-42/2016. számú törvényességi felhívást
megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. Elrendeli ennek alapján a 8/2007. (XII.17.) számú
AKÖKT rendeletéttel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítását. Felkéri a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalt a rendelet – tervezet előkésztésére.
Határidő: 2016. november 15.
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző
4./ Napirendi pont:
Pályázati lehetőség adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztésének
támogatására.
Előadó: Császár - Bartakovics Csaba polgármester,
Császár- Bartakovics Csaba: az orvosi rendelőre adtunk be korábban pályázatot, ami még
mindig nem került elbírálásra. Egy egységre nem adhatunk be két pályázatot, ezért esett a
választás a kultúrházra. Ott a szigetelés és a nyílászáró csere valósulhatna meg.
Ehhez kellene némi önrészt biztosítani, ez szerepel a határozatban.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2016.(VIII.26.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.
8. pont szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására Apátistvánfalva Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be
az Apátistvánfalva, Fő út, 107., 90 hrsz épület előterjesztés szerinti felújítására.
Az Önkormányzat a megvalósításhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 130.000,- Ft
összegben biztosítja a 2016. évi költségvetés terhére.
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Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. augusztus 31.
Felelős: Császár – Bartakovics Csaba polgármester
dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v.
Somorjainé D. Zsuzsanna, pénzügyi vezető
5./ Napirendi pont:
Apátistvánfalva 0102/2 hrsz-ú ingatlan felajánlása Mayer Ferencné.
Előadó: Császár - Bartakovics Csaba polgármester,
Császár- Bartakovics Csaba: azt javaslom ne fogadjuk el, hiszen csak 1/10 részről van szó.
Ha a tulajdonosok több, mint fele felajánlja, újra tárgyaljuk.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2016.(VIII.26.) képviselő-testületi határozata
2./ Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mayer Ferencné 8000
Székesfehérvár Száva u. 70. sz. alatti lakos felajánlását, melyben az Apátistvánfalva 0102/2
hrsz-ú. 9037 m2 területű, szántó és legelő művelési ágú ingatlanban lévő 1/10 tulajdoni
részarányát ajándékozás címén felajánlja, nem fogadja el.
Az ingatlanban csak abban az esetben kíván tulajdonjogot szerezni, ha a tulajdonosok több
mint 50%-a felajánlja tulajdoni illetőségét.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester
6./ Napirendi pont:
Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve.
Előadó: Császár - Bartakovics Csaba polgármester,
Császár- Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2016.(VIII.26.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati vízi
közművek gördülő fejlesztési terve című Előterjesztés 1. számú mellékletként csatolt
Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja és meghatalmazza Apátistvánfalva község
polgármesterét Császár – Bartakovics Csabát, hogy a VASIVÍZ Zrt részére a tervek Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához a Meghatalmazást (2.
számú melléklet) és Megrendelőt (3. számú melléklet) aláírja.
Határidő: a közlésre azonnal,
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester
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7./ Napirendi pont:
Szándéknyilatkozat.
Előadó: Császár - Bartakovics Csaba polgármester,
Császár-Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2016.(VIII.26.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Község Önkormányzata a szlovén Rába – Vidék, Szentgotthárd és Térsége
gazdasági, kulturális, turisztikai, köznevelési és egyházi területen szükséges fejlesztése és a
határon átnyúló kezdeményezések, közös EU-projektekben való eredményes részvétel
érdekében támogatja egy Rába – vidéki Gazdaságfejlesztési és Kulturális régió létrehívását ;
annak várhatóan – a pontos feltételrendszer kidolgozásának függvényében és ismeretében tagja kíván lenni a Nemzetiségek jogairól szóló törvényben és az Önkormányzat Szervezetiés Működési Szabályzatában foglaltakkal összhangban. Felhatalmazza Császár – Bartakovics
Csaba polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: Császár – Bartakovics Csaba polgármester
8./ Napirendi pont:
A falugondnoki szolgálat működésének ellenőrzése.
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Császár-Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.
A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2016.(VIII.26.) képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A falugondnoki szolgálat
működésének ellenőrzése (Apátistvánfalva)” elnevezésű belső ellenőrzési jelentést
megismerte, az abban leírtakat elfogadja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

9./ Képviselői interpellációk, egyebek
Császár- Bartakovics Csaba: egyebek?
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Trajbár Edit: a héten egy alapítványtól járta valaki végig a falut, állítólag jegyzői engedéllyel.
Dr. Dancsecs Zsolt: én adtam ki engedélyt, igaz, hogy csak Szentgotthárd területére.
Trajbár Edit: lehet ezt valahogyan szabályozni? Mert elmondások alapján elég aggresszíven
viselkedett, alig lehetett elhajtani.
Dr. Dancsecs Zsolt: akkor a jövőben nem adok ki ilyen engedélyt.
Németh Szabolcs: a más területére egy haszonbérlő által lerakott széna elszállításával mi a
helyzet?
Császár- Bartakovics Csaba: A haszonbérlő ígéretet tett, ha felszólítjuk, akkor elviszi. Egyik
területről elhordja, aztán kiszórja a patakparton – ezt csinálta.
Trajbár Edit: most már újra elő kell venni azokat a neveket, akik nem tették rendbe a
területeiket. Mert szeptemberben jelezhetnénk a földhivatal felé.
Császár- Bartakovics Csaba: Meg kell keresni azokat, akik nem foglalkoznak a területeikkel.
A focipályánál elég jól be vannak dőlve a fák, azzal mit tehetünk? Jelezzük a tulajdonos felé?
Trajbár Edit: vagy a KPM felé kell jelezni, vagy a természetvédőknek. De azoknak is lehet
szólni, akiknek van ott területük.
Németh Szabolcs: a Lovenyákék melletti úttal mi a helyzet?
Császár-Bartakovics Csaba: igazából ki kellene méretni, mert nem tudjuk kié. Papíron van
önkormányzati út, de a pontos helyet nem tudjuk.
Trajbár Edit: de kezdte kitenni a karókat, és valami ott nem stimmel, mert feljebb tette ki őket.
Azt is mondta, hogy lezárja az utat, és az ott lakóknak kulcsot ad. De ha nem tudnak
megegyezni, akkor az ott lakók honnan csináltatnak utat?
Németh Szabolcs: ezen akkor kellett volna gondolkodni, mikor oda építkeztek.
Trajbár Edit: de akkora terület van ott, ha eladna belőle 2 métert az szinte semmi.
Császár-Bartakovics Csaba: az a helyzet, hogy a legolcsóbb út is 1,6 millió Ft.
Hétfőn délután kijövünk a jegyzővel és megnézzük.
Megkeresett engem egy hölgy, akinek az a problémája, hogy a telekhatáron lévő akácfák a
házát veszélyeztetik. Legalábbis a volt férje szerint ezek a fák pont a telekhatáron vannak.
A mellette lévő telektulajdonossal nem tudja felvenni a kapcsolatot, ilyenkor mi a teendő?
Dr. Dancsecs Zsolt: annak kockázata van, hogy ha a szomszéd fáját kivágja. A legtisztább
megoldás az, ha felveszi a kapcsolatot a szomszéddal és megegyezik vele.
Császár-Bartakovics Csaba: egyébként ezért nincs a szomszédos telek kaszálva sem.
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Dr. Dancsecs Zsolt: ez két magánember vitája, nem hiszem, hogy ebbe nekünk bele kellen
folyni.
Abból egyébként semmi problémája nem származhat, ha az átlógó ágakat levágatja.
Császár-Bartakovics Csaba: amennyiben nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom.
Császár- Bartakovics Csaba, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést
11:25 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár – Bartakovics Csaba
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

8

