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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Apátistvánfalva 
38-6/2016.Apát szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 24-én 
12: 00 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Közös Önkormányzati Hivatal Robert Leeb terem,   
    Szentgotthárd, Széll K. tér 11. 
 
Jelen vannak:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
    Németh Szabolcs alpolgármester, 
    Trajbár Edit, 
    Trájber Éva Márta képviselők, 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző, 
Dr. Krajczár Róbert irodavezető,  

 
    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 „A szilárd hulladék gyűjtéséről és 
elszállításáról szóló rendelet módosítása” című előterjesztést. 
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2016.(VI.24.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé a 
„A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása” 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: 
Önkormányzat egedélyezett létszámának növelés. 
Előadó: Császár - Bartakovics Csaba polgármester, 
 
2./ Napirendi pont: 
Nyári rendezvények szervezése. 
Előadó: Császár- Bartakovics Csaba polgármester, 
 
3./ Napirendi pont: 
Települési önkormányzatok 2016. évi rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat 
benyújtása. 
Előadó: Császár - Bartakovics Csaba polgármester,   
 
4./ Napirendi pont: 
A Képviselő-testület 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,    
 
5./ Napirendi pont: 
A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,    
 
6./ Képviselői interpellációk, egyebek 
 
 
Császár-Bartakovics Csaba 12:06 órakor zárt ülést rendel el, 12:12 órakor folytatódik a nyílt 
ülés.  
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1./ Napirendi pont: 
Önkormányzat engedélyezett létszámának növelés. 
Előadó: Császár - Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: javaslom, hogy Kovács Nikolettát vegyük fel napi hat órás 
munkaviszonnyal. Nikoletta lelkiismeretesen végzi munkáját. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2016.(VI.24.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Apátistvánfalva Község Önkormányzata a Kovács Nikoletta Apátistvánfalva, Fő út 120. sz. 
alatti lakos munkaviszonyát 2016. július 1-től határozatlan időre napi 6 óra munkaidős 
munkaviszonnyá emeli, jövedelmét ennek megfelelően bruttó 83.250- Ft/hóban állapítja meg. 
2016. évben az ebből adódó 200 e/Ft többletköltséget a tartalékból fedezi. A Képviselő-
testület megbízza Császár-Bartakovics Csaba polgármestert a fenti tartalmú munkaszerződés 
elkészítésével és aláírásával.  
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésében az 
engedélyezett részfoglalkoztatott óraszámát 4 óráról 6 órára emeli.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester  
 
2./ Napirendi pont: 
Nyári rendezvények szervezése. 
Előadó: Császár- Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: elfogadásra javaslom. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2016.(VI.24.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falunap rendezvény 
megszervezéséhez 300 e/Ft-tal, a Sportnap megszervezéséhez 150 e/Ft-tal járul hozzá a 2016. 
évi költségvetés tartalék terhére.  
Megbízza a polgármestert az előkészületek elvégzésével és a felmerült költségek határidőre 
történő elszámolásával. 
 
Határidő: Azonnal  
Felelős: Képviselő-testület és  Császár - Bartakovics Csaba  polgármester 
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3./ Napirendi pont: 
Települési önkormányzatok 2016. évi rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat 
benyújtása. 
Előadó: Császár - Bartakovics Csaba polgármester,   
 
Császár-Bartakovics Csaba: kaphatnánk erről némi információt? 
 
Dr. Krajczár Róbert: előzetesen felmértük, hogy mekkora összeget tudnánk felhasználni ezt 
állítottuk be a pályázatba is. Reméljük, hogy a teljes összeget megnyerjük.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2016.(VI.24.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására, ennek keretében a rendkívüli 
szociális támogatásra. A pályázat keretében 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást 
igényel, mely összeget kizárólag a rendkívüli települési támogatások kifizetésére fordít. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ehhez szükséges intézkedések, 
nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2016. július 15. 
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
4./ Napirendi pont: 
A Képviselő-testület 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,    
 
Császár-Bartakovics Csaba:  miért van erre szükség? 
 
Somorjainé D. Zsuzsanna: az év közbeni átvezetéseket rendezzük ezen rendeletmódosításban. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 
A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendeletét 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló  

2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

5./ Napirendi pont: 
A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása  
Előadó: dr. Dancsecs Zsolt jegyző,    
 
Császár-Bartakovics Csaba: kaphatunk erről némi plusz információt? 
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Dr. Dancsecs Zsolt: a hulladékszállítás rendszere törvénymódosítás miatt megváltozott, június 
30-ig a meglévő rendeleteket módosítani kell. Mostantól nem a szolgáltató képezi az árat, 
hanem központilag határozzák meg. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 
A Képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendeletét a 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (I. 23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 

6./ Képviselői interpellációk, egyebek 
 
Császár-Bartakovics Csaba: az lenne a kérdésem, hogy kaphatunk-e dolgozói parkolókártyát? 
Dr. Dancsecs Zsolt: a hivatal mögött lévő parkoló ingyenes.  
A hivatal melletti parkolót külön kártyával azok használhatják, akiknek a munkahelye az 
épületben van – egyébként ez  szinte mindig tele van, kedvezményes városi parkolókártyát az 
kaphat, aki Szentgotthárdra fizeti a gépjárműadót. A kedvezményről nem én döntök, rendelet 
szabályozza.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: szeretnénk egy konditermet létrehozni a kultúrház mellett, ahol a 
színjátszókör tartja a felszereléseit. Tudnánk erre fedezetet találni? 
Somorjainé D. Zsuzsanna: ha pontos összeget tudunk, szerintem nincs akadálya. A régi 
hivatal épületében nem lehetne egyébként megvalósítani? 
Császár-Bartakovics Csaba: nem tudjuk még, hogy mi lesz annak az épületnek a sorsa.  
Mindenképp felmérjük, hogy mekkora a költségvonzata.  
 
Trajbár Edit: lenne vevő a tűzoltóautóra, milyen árat mondjunk rá?  
Császár-Bartakovics Csaba: a kétvölgyieket megkérdezzük mennyiért adták el.   
 
Amennyiben nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom. 
 
 
Császár- Bartakovics Csaba, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 
12:56 órakor bezárja.  
 
 

K. m. f. 

 

Császár – Bartakovics Csaba Dr. Dancsecs Zsolt 
           Polgármester              Jegyző 


