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Apátistvánfalva, Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete 
2014.október 31- i rendkívüli nyílt   ülésér ől. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Apátistvánfalva, Községi  Önkormányzatok Képviselő-
testülete 2014.október 31-én 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
                Császár Bartakovics Csaba  polgármester 
                Trajbár Edit képviselő 
                Trájber Éva Márta képviselő 
                Koszár Edit képviselő  
                  Németh Szabolcs képviselő     
Tanácskozási  joggal 
meghívott:                         Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 
Jegyzőkönyv-vezet ő: Bartakovics Endre ig. főmunkatárs 
 
Császár Bartakovics Csaba Apátistvánfalva község  polgármestere 
köszönti az ülés résztvevőit, a képviselő-testületei tagokat, valamint a 
közös önkormányzati hivatal jegyzőjét. 
 
Megállapítja, hogy Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  képviselő-
testülete 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. 
 
Az elfogadott napirendek: 
 
1.) Közösségi épület tetőfelújítása. 
Előterjesztő: Császár - Bartakovics Csaba polgármester 
 
2.) Képviselői interpellációk, egyebek. 

 
1./ Napirend: 
 
Közösségi épület tetőfelújítása. 
Előterjesztő: Császár - Bartakovics Csaba polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 



 
 
Császár - Bartakovics Csaba polgármester ismerteti a képviselő-
testület tagjai részére megküldött előterjesztésében leírtakat az 
apátistvánfalvi közösségi épület tetőszerkezetének felújítására 
vonatkozóan. 
A képviselő-testület előtt ismeretes FIVE WORKS Kft. eddigi 
ténykedése, amely indokolta a rendkívüli testületi ülés összehívását és 
a megfelelő döntés meghozatalát az üggyel kapcsolatosan. 
Tájékoztatást ad a határozati javaslatban foglaltakkal kéri a testület 
tagjait, hogy az abban foglaltakkal értsenek egyet. 
 
Trajbár Edit képviselő teljes mértékben egyetért az előterjesztésben 
foglaltakkal, kiemelten hangsúlyozza a határozati javaslat 1.) pontjában 
leírtakat. Kitér arra, hogy mivel a FIVE WORKS Kft. a vállalkozási 
szerződésben foglaltakat nem  teljesítette határidőre ezért a képviselő-
testület éljen a 185-8/2014.számú vállalkozási szerződés 10./ pontjában 
leírtakkal. Az a következően van megfogalmazva: 
 
„ A szerződés  l.  pontjában  meghatározott   kötelezettség   
teljesítésének  határidejét a felek az alábbiak szerint határozzák meg: 
 
 2014.augusztus 20. M űszaki átadás  2014.augusztus 30.  
 
A Vállalkozó hibás teljesítés esetén a vállalkozói díj nettó érték 10 %-
nak megfelelő összegű, késedelmes teljesítés esetén pedig 25.000,- 
Ft/nap összegű kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A vállalkozó 
jogosult a fenti határidőt megelőzően is teljesíteni.”  
 
Császár - Bartakovics Csaba polgármester egyetértett képviselő 
társának hozzászólásával, kijelenti, hogy az elhangzottakra 
vonatkozóan meg kell kérni a műszaki ellenőr igazolását FIVE WORKS 
Kft. által elvégzett munkáról és annak tudatában lehet megtenni a 
szükséges lépéseket. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a határozatban foglaltakat 
szavazzák meg. 
 
A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat tudomásul vették 
nyomatékosan felhívták a figyelmet a késedelmes teljesítés esetén a 
25.000,- Ft/nap összegű kötbért megfizetését. 
 
A képviselő-testület tagjai egyetértettek az elhangzottakkal kérik a 
vonatkozó határozat  megszavazását. 
 
 



Császár-Bartakovics Csaba  Apátistvánfalva község polgármestere 
megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen – 0 nem -  0 tartózkodás  
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
41/2014.(X.31.) képviselő-testületi határozata 

 

1.) Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
FIVE WORKS Kft 9983.Alsószölnök Rózsa út 13. szám alatt lévő 185-
8/2014.számon kötött vállalkozási szerződést azonnali hatállyal 
felmondja. A képviselő-testület megbízza Császár-Bartakovics Csaba 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 

              Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

2.)Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Apátistvánfalva, Fő u. 107. szám alatti ingatlan tetőzetének felújítása 
tárgyában kért és kapott vállalkozói ajánlatok közül a tetőfelújítás 
befejezéséhez szükséges tetőfedői munkálatokra adott vállalkozói 
ajánltok közül RÁTÓT-FA  Kft. 9951.Rátót Fő út 47. ajánlatát fogadja el 
2.831.465.- ft értékben. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 
vállalkozói szerződés aláírására azzal, hogy a befejezési határidő 2014. 
november 15. legyen. 

Határidő: a szerződéskötésre azonnal 

Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 

3.) 2.)Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Apátistvánfalva, Fő u. 107. szám alatti ingatlan tetőzetének felújítása 
tárgyában kért és kapott vállalkozói ajánlatok közül a tetőfelújítás 
befejezéséhez szükséges kőműves munkálatokra adott vállalkozói 
ajánltok közül GRAFEKO BT. 2045.Törökbálint, Árpád út 83.
 ajánlatát fogadja el 586.740.-  ft értékben. A Képviselő-testület 
felkéri a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására azzal, hogy a 
befejezési határidő 2014.november 15. legyen. 

Határidő: a szerződéskötésre azonnal 

Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 

 
 



 
 
Császár-Bartakovics Csaba  Apátistvánfalva község  polgármestere 
megállapítja, hogy  a képviselő-testület tagjai részéről kérdés, 
hozzászólás, interpelláció nem hangzott el, megköszönte ülésen 
jelenlévők közreműködését, a megjelenést   a nyílt ülést 10,35 órakor 
ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. t. 
 
   (: Császár-Bartakovics Csaba:)            (:Dr.Dancsecs Zsolt  :) 

   polgármester                                          jegyző 
 
 


