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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Apátistvánfalva 
12-15/2017.Apát szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 17-
én 9:32 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 
 
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, 
Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető, 

 
    Ercsi Nóra jkv. vezető, 

 
Távol vannak:   Koszár Edit képviselő, 
 
 
 Császár- Bartakovics Csaba polgármester, a közmeghallgatást megnyitja. 
 
Ismerteti a javasolt napirendeket: 
 

1) Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017-es évben 
végzett munkájáról részletes tájékoztatás. 
Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 

 
2) Lakossági kérdések, hozzászólások, javaslatok 

 
 
A jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták a napirendi pontokat. 
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1) Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017-es évben 

 végzett munkájáról részletes tájékoztatás. 
 Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 

 
Császár – Bartakovics Csaba részletes tájékoztatást ad Apátistvánfalva Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évben végzett munkájáról. 
 

2) Lakossági kérdések, hozzászólások, javaslatok 
 
Első hozzászóló: az út alatt található átereszek a legtöbb helyen eltömődtek, legfőképp a 
balázsfalui részen. 

Második hozzászóló: Apátistvánfalvai Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület munkáját 
dícséret illeti, a jövőben is eredményes munkát kívánnak. 

Harmadik hozzászóló: november 1. óta maradtak rendezetlen sírok, illetve sok szemét és 
mécses maradt a sírokon.  
 
Negyedik hozzászóló: a vaddisznók feltúrják a mezőket, réteket, melyeket utána a 
tulajdonosoknak kell rendbetenni, ill. kaszálni. Ez az idő embereknek már megterhelő. 
 
Szóbeli válaszok megadása a polgármester és képviselők részéről. 
 
Császár – Bartakovics Csaba megállapítja, hogy a jelenlévők részéről egyéb kérdés, 
hozzászólás nem hangzik el.  
 
A felvetésekre az alábbiakban válaszol:  
 
Az átereszek kapcsán már folytak tárgyalások a Közútkezelővel, amennyiben az időjárás 
engedi, kitisztítják őket. A balázsfalui átereszekre ismételten felhívjuk a Közútkezelő 
figyelmét. 
 
November 1-re sokan messziről látogatnak falunkba,kimennek a temetőbe, és a sírokon ők 
hagyják rajta a koszorúkat, virágokat, mécseseket. A takarító, Kovács Nikoletta, elvállalta, 
hogy a kint hagyott mécseseket összeszedi. 
 
A vaddisznókkal kapcsolatos felvetés továbbításra kerül a vadásztársaság felé. 
 
 
Császár – Bartakovics Csaba tájékoztatást ad arról, hogy az elkövetkezendő időszakban a 
testület mit kíván megvalósítani.  
Megköszöni a jelenlévők részvételét, érdeklődését.  
Megköszöni a testület lelkiismeretes munkáját. 
Mindenkinek Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván. 

Császár- Bartakovics Csaba, polgármester, a közmeghallgatást 10:08 órakor bezárja.  

 
K. m. f. 



3 

 

Császár – Bartakovics Csaba Dr. Dancsecs Zsolt 
           Polgármester              Jegyző 


