Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Apátistvánfalva
12-9/2017.Apát szám
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 15én 07: 52 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme,
Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Jeen vannak:

Császár-Bartakovics Csaba polgármester,
Németh Szabolcs alpolgármester,
Trájber Éva Márta ( 7:59 órától ),
Trajbár Edit képviselők,
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető,
Papp Bálint 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.
A képviselő-testület a napirendi pontot 3 igen - 0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak
szerint tárgyalja meg:
1./ Napirendi pont:
Pályázati lehetőség energetikai fejlesztésre vonatkozóan
TOP-3.2.1-16 számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester
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1./ Napirendi pont:
Pályázati lehetőség energetikai fejlesztésre vonatkozóan
TOP-3.2.1-16 számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester
Császár-Bartakovics Csaba: elképesztő számok jöttek a pályázat összeállításakor.
Beszélgettünk róla, hogy ezt így nem tudjuk elfogadni. Mindenképp javasolnék egy
egyeztetést az orfalui polgármesterrel, ha hajlandóak az önrészbe beszállni csak akkor tudjuk
vállalni.
Trajbár Edit: nem lehet csak napelemre, vagy csak nyílászáróra pályázni?
Papp Bálint: úgy sajnos nem érhető el akkor megtakarítás, mint amennyi feltétel a
pályázathoz.
Trajbár Edit: és a társasházban lakóktól nem kérhetünk hozzájárulást?
dr. Dancsecs Zsolt: igazából nem kötelezhetőek ilyesmire.
Trájber Éva Márta 7:59 órakor megérkezett az ülésre.
Császár-Bartakovics Csaba: javaslom, hogy egyeztessünk az orfalui önkormányzattal, és
utána hozzuk meg végleges döntésünket.
A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta:
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2017. képviselő-testületi határozata
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” elnevezésű, TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázatra vonatkozóan az
önrész biztosítása kapcsán felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a
felújítással érintett társasházban szintén tulajdonnal rendelkező Orfalu Község
önkormányzattal az önerő egy részének vállalásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester
Császár- Bartakovics Csaba, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést
8:08 órakor bezárja.
K. m. f.

Császár – Bartakovics Csaba
Polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző
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