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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 11én 10: 30 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye:

Klubkönytár, Apátistvánfalva, Fő út 107.

Jelen vannak:

Császár-Bartakovics Csaba polgármester,
Trajbár Edit képviselő,
Trájber Éva Márta képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző,
Ercsi Nóra jkv. vezető,

Távol vannak:

Németh Szabolcs alpolgármester,
Koszár Edit képviselő,

Császár- Bartakovics Csaba polgármester, a közmeghallgatást megnyitja.
Ismerteti a javasolt napirendeket:
1) Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016-os 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 2016-os évben
végzett munkájáról részletes tájékoztatás.
Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester
Császár – Bartakovics Csaba részletes tájékoztatást ad Apátistvánfalva
Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évben végzett munkájáról.

Község

2) Lakossági kérdések, hozzászólások, javaslatok
Első hozzászóló: az út alatt található átereszek a legtöbb helyen eltömődtek, ill. több helyen
rendezetlen területek csúfítják el a faluképet.
Második hozzászóló: az idősek nem ismerik a polgármestert, az előző polgármester mindig
körbejárt a faluban.
Harmadik hozzászóló: a kápolnánál az áteresz el van tömődve, minden esőzésnél elönti az
utat a víz.
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.
Rendezetlen területek felmérésre kerültek, kimentek a felszólítások is. Amennyiben továbbra
is rendezetlenek lesznek a területek, a Földhivatal fog intézkedni.
Polgármester úr renkívül keveset tartózkodik a településen, otthon, hiszen főállásban máshol
is dolgozik, ill. szabadidejében is a falu ügyeit intézi, megpróbál a jövőben változtatni.
A kápolnánál az áteresz eltömődése okozza a problémát, ill. az, hogy nincs megfelelő árok
kialakítva. Ez egyébként a legtöbb domboldalon lévő útnál probléma.
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 11:05 órakor bezárja.
K. m. f.
Császár – Bartakovics Csaba
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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