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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Apátistvánfalva 
38-3/2016.Apát szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 21-én 
13:07 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, 

Koszár Edit képviselők, 
Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző, 

 
    Ercsi Nóra jkv. vezető, 
 
Távol vannak:   Trájber Éva Márta 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 pontokat 4 igen - 0 nem szavazattal elfogadta, az alábbiak 
szerint tárgyalja meg: 
 
1./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester,  
 
2./ Napirendi pont: 
A kedvetelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet megalkotásának 
előkészítése. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,    
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3./ Napirendi pont: 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
4./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának védőnői feladatainak ellátása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
5./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
6./ Képviselői interpellációk, egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester,  
 
Császár-Bartakovics Csaba: a kapott anyagot áttekintettük. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2016.(IV.21.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi éves ellenőrzési 
jelentést az Előterjesztés 3. számú melléklete szerint megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
A képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi  

Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.22.)  önkormányzati rendeletét 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról. 

 
 
 
2./ Napirendi pont: 
A kedvetelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet megalkotásának 
előkészítése. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,    
 
Császár-Bartakovics Csaba: ebből az anyagból nem derül ki, hogy mi a teendő a kóbor 
állatokkal. 
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Dr. Dancsecs Zsolt: az ebtartás szabályait nekünk nem kell külön leszabályozni. 
Amennyiben valakinek a kutyája szabadon van a településen, akkor az a veszélyeztetés 
kutyával szabálysértés meríti ki. Szabálysértési feljelentés esetén büntethető a gazda, hiszen 
az állatot úgy kell tartani, hogy a közterületre ne mehessen ki.  
A kutya befogatását szintén más jogszabály szabályozza. 
 
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 

16/2016.(IV.21.)  képviselő-testületi határozata 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek a kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletbe foglalt szabályokkal való kiegészítést 
tartalmazó rendelet tervezet elkészítésére és az így elkészített módosító rendelet tervezet 
2016. májusi képviselő-testületi ülés elé terjesztésére. 
 
Határidő módosító rendelet tervezetének előterjesztésére: 2016. májusi képviselő-testületi ülés 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
3./ Napirendi pont: 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: miről is szól ez a rendelet? 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: az eddigi szabályozás szerint csak a belterületekre vonatkozott a kaszálás, 
ebbe a rendeletbe beemeltük a külterületeket is. Ezek alapján ha valamely tulajdonos nem 
tartja rendben a külterületi ingatlanát, akkor akár pénzbírság is kiszabható. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
A képviselő-testület 4 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Apátistvánfalva Községi  

Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendeletét 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2014. (III. 20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 

4./ Napirendi pont: 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának védőnői feladatainak ellátása. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: beszéltem a Rendelőintézet vezetőjével, aki azt mondta, hogy 
Szentgotthárdon is nehézkes az ellátás, létszám hiány miatt. 
 
Somorjainé D. Zsuzsanna: annak idjén úgy vettük át ezt a feladatot, hogy megbízással van a 
feladat ellátva. Az OEP—nél azt jelezték, hogy ez egy teljes állás. Mindenképp át kell 
tennünk teljes állásba, és a megbízásit törölni kell a költségvetési táblában.  
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Mivel közalkalmazotti állás, meg is kell hirdetni.  
De a helyettesítésről gondoskodni kell. Lehet ezt úgy, hogy a teljes állást megbízással 
helyettesítjük. Összesen 187 ezer forintot kapunk érte. 
 
Császár-Bartakovics Csaba: nem vonnak el 40 %-ot ha helyettesítésről beszélünk? 
 
Somorjainé D. Zsuzsanna: az elvonás csak 1 év után lenne.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: létszám alapján nem csak 20 órás álláshely jár? 
 
Somorjainé D. Zsuzsanna: nem, mert Orfalu is hozzátok tartozik.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: mindegy igazából, fenntartjuk az álláshelyet, hirdetjük, addig 
pedig helyettesítéssel oldjuk meg.  
 
13:18 órakor Németh Szabolcs távozott a teremből. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: Orfalu miért tartozik ide? 
 
Trajbár Edit: meg Kétvölgy is hozzánk tartozik. 
 
Somorjainé D. Zsuzsanna: nem, csak Orfalu.  
 
Trajbár Edit: de a Kétvölgyieket is az Ibolya látja el. Ez a három község mindig egybe 
tartozott, orvosilag is. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: de ha nincs szerződés, sem társulás, akkor milyen alapon van együtt a 
három község? 
 
Császár-Bartakovics Csaba: mindegy is. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2016.(IV.21.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői feladatellátást  
2016. július 1. napjától 1 fő teljes munkaidős (heti 40 órás ) közalkalmazotti jogviszonyban 
foglalkoztatott  védőnő alkalmazásával oldja meg. Apátistvánfalva Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az engedélyezett létszámot 1 fővel megemeli és  a 
védőnői feladatok ellátására A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A §-a alapján pályázatot ír ki az Előterjesztés . 1. sz. melléklete szerint. Ezzel egyidejűleg 
a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak létszámát egy fővel csökkenti.   

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba 
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5./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata. 
Előadó: Császár-Bartakovics Csaba polgármester, 
 
Császár-Bartakovics Csaba: úgy gondolom ehhez a témához nincs kiegészítésünk. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

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

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2016.(IV.21.)  képviselő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rögzíti, hogy a Szentgotthárdi 
településsszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv kapcsán 
különvéleményt nyilvánítani nem kíván, javaslatokkal nem él.   
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Császár – Bartakovics Csaba polgármester 
 
6./ Képviselői interpellációk, egyebek 
 
Trajbár Edit: a temetőnél megcsinálták a vizet. A kannatartót már készítik. 
Viszont az új csap környékén ki kellene betonozni, vagy valami mást megoldást találni. A 
régi helyen is ki volt rakva térkővel.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: van egy új lakó, aki bivalyokat szeretne tartani a falu központban. 
Eddig külterületen tartotta, messze a falutól. 
 
Koszár Edit: hangosak is, és hatalmas állatok.  
 
Császár-Bartakovics Csaba: az üzletszerű állattartásra van valami szabályozásunk? Próbálok 
vele megegyezni, jelenleg 8 állatot tart, de szeretné majd az állományt fejleszteni.  
 
Dr. Dancsecs Zsolt: néhány éve nehézzé vált az állattartás szabályozása.  
Megnézzük mit tudunk tenni. 
A üzletszerű állattartást lehet korlátozni, és valamennyire ki is lehet szorítani a 
településközpontból. 
Saját tulajdonú területük van a faluközpontban? 
 
Császár-Bartakovics Csaba: a tulajdoni viszony nem tisztázott. 
 
Trajbár Edit: sportnap, falunap? 
 
Császár-Bartakovics Csaba: van egy pályázat, amibe ezen rendezvények beleférnének. 
A sportnapra például szlovén vendégeket hívnánk, akiket vendégül is látnánk. 
Van egy szolidabb és bővebb költségvetés minden rendezvényre. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom. 
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Császár- Bartakovics Csaba, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 
13:42 órakor bezárja.  
 
 

K. m. f. 

 

Császár – Bartakovics Csaba Dr. Dancsecs Zsolt 
           Polgármester              Jegyző 


