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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Apátistvánfalva 
Ap/42-1/2018 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 25-én 
14: 07 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme,    
    Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.  
 
Jelen vannak:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 

Németh Szabolcs alpolgármester, 
    Trajbár Edit képviselők, 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző, 

 
    Ercsi Nóra jkv. vezető, 

 
Távol vannak:  Koszár Edit, 

Trájber Éva Márta képviselők, 
 
 
 
 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 pontokat 3 igen - 0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak 
szerint tárgyalja meg: 
 
1./ Napirendi pont: 
2018. évi költségvetés. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester,  
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2./ Napirendi pont: 
A Képviselő-testület 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
 
3./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat, a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat 
Apátistvánfalva és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal együttműködési 
megállapodásának felülvizsgálata. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
4./ Napirendi pont: 
Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett 
munkáról. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
5./ Napirendi pont: 
39/2017. számon meghozott határozat jóváhagyásával benyújtott pályázathoz kapcsolódó 
kivitelezési árajánlatok elbírálása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
6./ Napirendi pont: 
Vis maior támogatás keretében elvégzendő útfelújítási munkák elnevezésű beszerzési eljárás 
keretében beérkezett ajánlatok bírálata, eljárást lezáró döntés meghozatala. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
7./ Napirendi pont: 
Pautschnig Krisztina Beáta kérelme, az Apátistvánfalva, Fő út 150. szám alatt található 
lakóépület helyi védelmével kapcsolatban.  
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
8./ Képviselői interpellációk, egyebek 
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1./ Napirendi pont: 
2018. évi költségvetés. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester,  
 
Császár-Bartakovics Csaba: úgy gondolom mindenki olvasta az előterjesztést, minden tétel 
egyértelmű benne.  
  
Somorjainé D. Zsuzsanna: a társulási hozzájárulás jelenleg még bizonytalan tétel. A tavalyi 
alapján terveztük, de még változhat.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: rendben. Én külön javaslatot nem tennék a költségvetéshez. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2018.  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés 
tervezéséhez nem tesz KÜLÖN javaslatot. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
 
2./ Napirendi pont: 
A Képviselő-testület 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
 
Császár-Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom a rendelet módosítását. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás követkeik.  
 
 
A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendeletét 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

 
 
3./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat, a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat 
Apátistvánfalva és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal együttműködési 
megállapodásának felülvizsgálata. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: van kiegészítés? 
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Dr. Dancsecs Zsolt: a belső ellenőrt emeltük csak bele a megállapodásba. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: rendben, végülis csak aktualizálásra került a megállapodás. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2018.  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apátistvánfalva Községi 
Önkormányzat, a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat Apátistvánfalva és a Szentgotthárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal közötti együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és új 
megállapodás megkötését kezdeményezi Az Előterjesztés  melléklete szerinti tartalommal. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az új megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős:    Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 
4./ Napirendi pont: 
Beszámoló a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett 
munkáról. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: felsorolásra kerültek azok a intézmények, melyek a társulás 
fenntartásában működnek. 
Már többször felvetettem jegyző úrnak, hogy Közös Hivatal vagyunk Szentgotthárddal , 
továbbá a társulás tagjai is vagyunk mégsem tudjuk igénybe venni a kedvezményes parkolás 
lehetőségét.  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: Szentgotthárd város Képviselő-testülete nemrégiben úgy döntött, hogy 
akik szentgotthárdi munkahellyel rendelkeznek, kaphatnak kedvezményt a 
parkolóbérletekből. Ehhez az kell, hogy a munkáltatójuk jelezze felénk, hogy a 
munkavállalójuk igénybevenné a lehetőséget. Ez minden szervezetre érvényes. 
Azt nehezen tudom elképzelni, hogy Apátistvánfalván mindenki kedvezményt kapjon, mert 
akkor jöhetne sorba az összes önkormányzat is. 
 
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 
3/2018.  képviselő-testületi határozata 
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Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában a 2017. évben folytatott tevékenységről szóló 
tájékoztatót megismerte. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
               dr. Gábor László, Önk. és Térségi Erőforrások v. 
 
 
5./ Napirendi pont: 
39/2017. számon meghozott határozat jóváhagyásával benyújtott pályázathoz kapcsolódó 
kivitelezési árajánlatok elbírálása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba:  elfogadásra javaslom a határozatot. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
 

A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2018.  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistelepülési 

önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása” projekt keretében 
megvalósítandó Apátistvánfalva 310 hrsz.-ú közúthoz tartozó híd felújítási munkáira 
beérkezett árajánlatok közül az ÚTPLAN '95 Építőipari és Szolgáltató Kft. (8900 
Zalaegerszeg Árpád u. 19.) árajánlatát tartja a legkedvezőbbnek. Felhatalmazza a 
polgármestert az Előterjesztés  2. számú melléklete szerinti vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
 
 
6./ Napirendi pont: 
Vis maior támogatás keretében elvégzendő útfelújítási munkák elnevezésű beszerzési eljárás 
keretében beérkezett ajánlatok bírálata, eljárást lezáró döntés meghozatala. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: vis maior pályázat keretében nyertünk 4,6 millió Ft körüli 
összeget, 30 % önrészt kell hozzátennünk.  
Megpróbáljuk a legtöbbet kihozni a beruházásból. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2018.  képviselő-testületi határozata 
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Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vis maior támogatás 
keretében elvégzendő útfelújítási munkák elnevezésű beszerzési eljárásban az Utplan ’95 Kft. 
(8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 19.) ajánlatát hirdeti ki a beszerzési eljárás nyertesének, mivel a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján az Utplan ’95 Kft. ajánlata a legkedvezőbb, 
továbbá a bírálat alapján az árajánlatkérésben előírtaknak megfelel.  
Egyben felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel történő vállalkozói szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
 
7./ Napirendi pont: 
Pautschnig Krisztina Beáta kérelme, az Apátistvánfalva, Fő út 150. szám alatt található 
lakóépület helyi védelmével kapcsolatban.  
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom a határozatot. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület 3 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2018.  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Pautschnig Krisztina Beáta 
9982 Orfalu, Fő utca 38/b. sz. alatti lakos kérelmező kérelmét támogatja és egyetért azzal, 
hogy   Apátistvánfalva  Község  Önkormányzata  Képviselő- testületének a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló  8/2007. (XII.17.)  önkormányzati rendelete 30.§ (3) bek. b.) pontja 
szerinti  2. függelék: Művi értékvédelem című dokumentumban a H-38. sorszámon 
nyilvántartott, a kérelmező tulajdonát képező Apátistvánfalva 057/43 hrsz-ú ingatlanon 
található lakó- és gazdasági épület a   helyi védelem alatt álló építmények közül törlésre 
kerüljön. 
 
Határidő: a közlésre azonnal  
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
 
 
8./ Képviselői interpellációk, egyebek 
 
 

Császár-Bartakovics Csaba: kedden délelőtt megszavazta a megvalósíthatósági tanulmányt a 
vízügyi tanács, így beadhatóvá vált a szennyvízpályázatunk.  
A Hársas patak kapcsán újra elküldtük a fényképeinket, azt az ígéretet kaptam, hogy április 
környékére készülhet anyag a mederrendezésre. Nyílván nekünk is kell majd forrást 
hozzátennünk.  
Az Őrség Határok Nélküli Egyesületnél lesz egy kisértékű pályázatra lehetőségünk, nagyjából 
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5 millió Ft-ra számíthatunk.  
Arra gondoltam, hogy a focipályán lévő öltözők rendbehozatalára lehetne fordítani. Kértem 
már becslést a költségekre, de még nem kaptam választ. Továbbá a buszváróra is kértem 
ajánlatot. Amint meglátjuk az ajánlatokat, dönthetünk, hogy mire fordítsuk.  
 
Trajbár Edit: mi legyen a rendezetlen területekkel? Mehet már a felszólítás?  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: hatályos jogszabály szerint június 30-ig kell elvégezni az első kaszálást. 
ezután lehet felszólítani, stb. Következő ülésre megvizsgáljuk a rendeletet. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: amennyiben nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom. 

 
 

Császár- Bartakovics Csaba, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést  
14:46 órakor bezárja.  
 

K. m. f. 

 

Császár – Bartakovics Csaba Dr. Dancsecs Zsolt 
           Polgármester              Jegyző 

 

 

 

 

 

 


