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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Apátistvánfalva 
Ap/42-2/2018 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 21-én 
15: 07 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda,       
    Apátistvánfalva, Fő út 107.. 
 
Jelen vannak:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 

Németh Szabolcs alpolgármester, 
Trájber Éva Márta, 
Trajbár Edit képviselők, 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

 
    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 „Leader pályázati lehetőség” című 
előterjesztést.  
 

A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2018.  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának  képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek 
közé a  „Leader pályázati lehetőség”  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: 
2018. évi költségvetés elfogadása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester,  
 
2./ Napirendi pont: 
2018. évi közbeszerzési terv elfogadása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
 
3./ Napirendi pont: 
Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
4./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva 310 hrsz-ú úton lévő híd súlykorlátozása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
5./ Napirendi pont: 
Leader pályázati lehetőség. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
6./ Képviselői interpellációk, egyebek 
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1./ Napirendi pont: 
2018. évi költségvetés elfogadása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester,  
 
Császár-Bartakovics Csaba: előző hónapban már tárgyaltuk, akkor még nem tudtuk a 
társulásba befizetendő hozzájárulás mértékét. 
Egyensúlyban kell lennie a bevételeknek ill. kiadásoknak, ez teljesül. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(II.22.)  önkormányzati rendeletét 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről. 

 
 
2./ Napirendi pont: 
2018. évi közbeszerzési terv elfogadása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
 
Császár-Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom a közbeszerzési tervet. Jelenleg üres, de 
valószínű , hogy majd mósosítanunk kell. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2018.  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalvai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apátistvánfalva Községi 
Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervét az Előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Császár- Bartakovics Csaba polgármester 
 
 
3./ Napirendi pont: 
Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: ez a rendelet tartalmazza a kaszálásokat. 
Én nem javasolnám most sem az évi kétszeri kaszáltatást. Az önkormányzatnak sajnos nincs 
kapacitása arra sem, hogy bérkaszálást végezzen.  Lehet, hogy valamilyen külső vállalkozót 
kellene keresnünk erre a feladatra. 
Javasolnám, hogy a rendeletben egyszeri kaszálást írjunk elő, aminek dátuma június 15-e 
legyen.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletét 
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a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2014. (III. 20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
 
4./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva 310 hrsz-ú úton lévő híd súlykorlátozása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: ez az a híd, amit pályázati forrásból fogunk felújítani. 
A híd szerkezetének megóvása miatt gondoltunk a tábla kihelyezésére. 
 
Németh Szabolcs: egyébként ilyen táblát több útra ki lehetne rakni. 
 
dr. Dancsecs Zsolt: meg tudjuk vizsgálni táblák kihelyezésének lehetőségét, de ehhez 
ismernünk kell a pontos helyrajziszámokat. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: következő testületi ülésre készüljön ebből anyag. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2018.  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Apátistvánfalva 
310 hrsz-ú közúton található hídra vonatkozó 3,5 t összsúly korlátozású és a „Kivéve: 
Mentők” kiegészítő tábla kihelyezésével.   

 
Határidő: 2018. június  30. 
Felelős:    Császár- Bartakovics Csaba polgármester 
 
 
5./ Napirendi pont: 
Leader pályázati lehetőség. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: a buszmegálló felújítását tudjuk megoldani ebből a pályázatból.  
Az önrész mértéke 1.380.365,- Ft. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2018.  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat pályázatot nyújtson be az „Élhető Vidékért - 
Települések közösségi célú fejlesztése” elnevezésű, VP6-19.2.1.-68-3-17 kódszámú 
pályázatra vonatkozóan, az Apátistvánfalva buszmegálló felújítása megnevezéssel az 
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előterjesztésben meghatározott feltételek szerint és sikeres elbírálás esetén biztosítja a projekt 
teljes előfinanszírozását és a lebonyolításához szükséges 1.380.365,- Ft önerőt a 2018. évi 
költségvetés terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
 
 
6./ Képviselői interpellációk, egyebek 
 
Császár-Bartakovics Csaba: több helyen érdeklődtem a térfigyelő rendszer kiépítése kapcsán.  
Napelemmel lehet megoldani az áramellátást. Kaptam árajánlatot, de abban az üzemeltetés 
költsége nincs szerepeltetve.  
 
dr. Dancsecs Zsolt: azt is jól meg kell gondolni, hogy milyen kamerák kerüljenek 
felszerelésre, nagyon széles a paletta. 
 
Trajbár Edit: Jelezték, hogy a temetőben sok sírt visszamondtak, mit lehetne kezdeni ezekkel 
a régi sírokkal? Lehetne erre társadalmi munkát szervezni?  
Úgy gondoljuk, hogy a régi, ép sírokból lehetne egy falat létrehozni. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: ezt mindenképp csak akkor lehet megcsinálni, ha már tartósan jó 
idő lesz. 
Nekem eszembe jutott még valami, a következő testületi ülésre felül kellene vizsgálni a 
rendelők fenntartására kötött megállapodásokat.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést bezárom.  

 
 

Császár- Bartakovics Csaba, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést  
15:47 órakor bezárja.  
 

K. m. f. 

 

Császár – Bartakovics Csaba Dr. Dancsecs Zsolt 
           Polgármester              Jegyző 

 


