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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Apátistvánfalva 

Ap/23-11/2019 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24-én 

11:00  órakor megtartott alakuló nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda,  

    Apátistvánfalva, Fő út 107.  

 

Jelen vannak:   Fodor Sándor polgármester, 

Németh Szabolcs képviselő, 

Soós László képviselő, 

Trajbár Edit képviselő,  

Trájber Éva Márta képviselő, 

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs ügyek vezető, 

 

Meghívott vendégek:  Doncsecz Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

    Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

A Himusz hangja után, Fodor Sándor polgármester köszönti  az alakuló ülésen 

megjelenteket, a Helyi Választási Bizottság elnök asszonyát, képviselő asszonyokat, 

képviselő urakat, a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóit, vendégeinket! 

Fodor Sándor: Ezennel megnyitom a 2019-2024-es önkormányzati ciklus első 

apátistvánfalvai képviselő-testületi ülését, az alakuló ülést. Elsőként felkérem a Helyi 

Választási Bizottság elnökét, Doncsecz Józsefnét, hogy adjon tájékoztatást a 2019. október 

13-i választásról, ismertesse a választás eredményét. 

Doncsecz Józsefné :2019. október 13-ára tűzte ki Köztársasági Elnök úr a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. Ugyanezen időpontra tűzte ki a 

Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. 
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Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által megválasztott tagokból 

és az egyik jelölő szervezet által delegált tagból álló Helyi Választási Bizottság egy 

szavazókörben várta a választópolgárokat. 

 

Településünkön a választás rendben zajlott, rendkívüli esemény nem történt. 

 

Apátistvánfalván 336 fő volt a névjegyzékben lévő választópolgárok száma. Szavazóként 215 

választópolgár jelent meg, a névjegyzékben szereplő választópolgárok 63,98 %-a. 

 

A választás eredményes volt, mind a polgármester, mind az egyéni listás képviselő-választás 

tekintetében. 

 

A polgármester jelöltekre 213 érvényes szavazólapot adtak le a választópolgárok. 

A polgármester választás esetében a két polgármester jelölt közül Császár-Bartakovics Csaba 

mint független jelölt, 105 érvényes szavazatot kapott, míg Fodor Sándor független jelölt 108 

érvényes szavazatot kapott, így ő lett a polgármester. 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény szerint 

Apátistvánfalván egyéni listás választási rendszerben történt a települési képviselők 

választása. E törvény értelmében a településünkön megválasztható képviselők száma 4 fő. 

 

A képviselő jelöltekre 212 érvényes szavazólapot adtak le a választópolgárok. 

 

Az egyéni listás képviselő választáson az induló 8 képviselőjelöltből egyéni listán képviselők 

azok a jelöltek lettek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes 

szavazatot kapták. 

 

Így Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagja lett: 

 

168  szavazattal Trajbár Edit, független jelölt, 

123 szavazattal Soós László, független jelölt, 

119 szavazattal Trájber Éva Márta, független jelölt és 

118 szavazattal Németh Szabolcs, független jelölt. 

 

Polgármester úrnak, képviselő asszonyoknak és a képviselő uraknak gratulálok 

megválasztásukhoz! Kívánom, hogy eredményes munkát végezzenek Apátistvánfalva 

községért az előttünk álló öt évben! 

 

Fodor Sándor :Köszönöm a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját! Kérdezem, 

hogy képviselő társaim közül kér e valaki zárt ülés tartását a személyi kérdésekről szóló 

napirendek esetén? Úgy látom nem kér senki. 

Az alakuló ülés napirendi pontjairól és azok tárgyalási sorrendjéről a kiküldött meghívó 

alapján fog tárgyalni a képviselő-testület. A képviselő-testület határozatképes 5 fővel. Ha 

nincs egyéb javaslat, kérem szavazzunk. 
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A Képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen -0 tartózkodás - 0 nem szavazattal 

elfogadta, az alábbiak szerint tárgyalja meg: 

 

1./ Napirendi pont: 
Az önkormányzati képviselők eskütétele.  

Előterjesztő: Doncsecz Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke 

2./ Napirendi pont: 
A polgármester eskütétele.  

Előterjesztő: Doncsecz Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

3./ Napirendi pont: 
A polgármesteri program ismertetése.  

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

 

4./ Napirendi pont: 
Alpolgármester megválasztása, eskütétele.  

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

 

5./ Napirendi pont: 
A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.  

Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

6./ Napirendi pont: 
Az alpolgármester tiszteletdíja és egyéb juttatásai.  

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

 

7./ Napirendi pont: 
Képviselők tiszteletdíjának megállapítása.  

Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

8./ Napirendi pont: 
Bizottsági elnök és tagok megválasztása.  

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

 

9./ Napirendi pont: 
Képviselői interpellációk, egyebek. 

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 
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1./ Napirendi pont: 
Az önkormányzati képviselők eskütétele.  

Előterjesztő: Doncsecz Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

Fodor Sándor: Első napirendi pontunk az önkormányzati képviselők eskütétele. 

Felkérem Doncsecz Józsefnét, hogy az eskü szövegét olvassa előre. 

 

A képviselők leteszik a képviselői esküt. 

 

Doncsecz Józsefné: Felkérem a képviselőket, hogy az asztalukra helyezett esküokmányt írják 

alá. 

 

2./ Napirendi pont: 
A polgármester eskütétele.  

Előterjesztő: Doncsecz Józsefné a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

Doncsecz Józsefné: Most pedig a polgármesteri eskütétel következik, felkérem Fodor Sándor 

polgármester urat az eskütételre.  

 

Fodor Sándor polgármester leteszi az esküt. 

 

Doncsecz Józsefné Felkérem polgármester urat is az esküokmány aláírására. 

 

3./ Napirendi pont: 
A polgármesteri program ismertetése.  

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

 

Fodor Sándor: Tisztelt képviselő társaim, ezennel immár esküt tett képviselőkként, illetve 

polgármesterként megkezdjük munkánkat. Ismertetem a polgármester 2019-2024 évi 

programot. 

1. Általános feladatok: 

Az önkormányzat által kötött megállapodások, szerződések, önkormányzati rendeletek 

átvizsgálása. 

A folyamatban lévő pályázatok: kultúrház, orvosi rendelő, eszközfejlesztés közterületek 

karbantartása, könyvtár fejlesztés tovább vitele, a megvalósulás elősegítése. 

További pályázati lehetőségek felkutatása, beadása. 

Az önkormányzat munkájának nyilvánosabbá tétele. Havonta megjelenő az önkormányzati 

munkaeredményeit bemutató, önkormányzati híreket és rendezvényekre szóló meghívókat 

tartalmazó szórlap kiadása. 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata, az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozás lehetőségének 

vizsgálata. 

2. Településüzemeltetés: 

Köztemető tisztán tartásának biztosítása, szükséges karbantartások elvégzése. 

Pályázati lehetőség esetén a ravatalozó felújítása. 

A közvilágítás folyamatos biztosítása, hibák azonnali jelzése. 

A helyi önkormányzati utak járhatóságának biztosítása, az utak tartozékainak karbantartása. 
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Pályázati lehetőség esetén új szilárd burkolatú önkormányzati utak megterveztetése, kiépítése. 

Közterületek rendjének folyamatos biztosítása. Önkormányzati területek rendben tartása. 

Autóbusz várók környezetének rendben tartása. Pályázati lehetőség esetén kihasználtságuk 

növelése. 

El kell érni, hogy az Apátistvánfalva – Szentgotthárd közötti út felújítása megtörténjen. 

maximálisan ki kell használni a Magyar Falu Programban és a Rába-menti Szlovének 

Mintaprogram keretein belül az önkormányzati ciklusban kiírásra kerülő pályázatokat. 

Balázsfalvai buszváró átalakítása a régi tűzoltó relikviákat is kiállító pihenőhellyé, az eredeti 

funkció biztosítása mellett. 

Régi hivatal felújításának folytatása, turisztikai vagy bérlakások kialakítása céljából. 

3. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások: 

Az egészségügyi alapellátás, az orvosi rendelő karbantartásának folyamatos biztosítása. 

Pályázati lehetőség esetén a rendelő műszerezettségének, eszközeinek bővítése. 

4. Környezet-egészségügy: 

Az önkormányzati területeken és intézményekben a köztisztaság fenntartása. 

települési környezet tisztaságának biztosítása érdekében az elhanyagolt ingatlanok, 

gondozatlan területek felkutatása, tulajdonosainak megkeresése, felszólítása. 

Szennyvíz program folytatása. 

5.Kulturális szolgáltatás: 

A nyilvános könyvtári ellátás biztosítása. A kulturális örökség helyi védelme, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása. 

Anyagilag is támogatni kell a Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület, civil 

önszerveződések tevékenységét, az egyházi énekkar, színjátszó csoport munkáját. 

A könyvtárban el kell helyezni egy új számítógépes munkaállomást, ahol lehetősége lesz az 

embereknek fénymásolásra, személyes ügyeik elektronikusan történő intézésére. 

Bővíteni kell a kulturális programok körét, élénkíteni kell a közösségi életet. 

Éves rendezvénytervben tájékoztatni kell a lakosságot a kulturális, sport, egyházi , kisebbségi  

önkormányzati és egyéb rendezvények várható időpontjáról. 

Szoros kapcsolatot kell kiépíteni a Magyarországi Szlovének Szövetsége Elnökével, Porabje 

újság főszerkesztőjével, a szentgotthárdi szlovén rádió és körzeti televízió képviselőivel. 

6.Szociális szolgáltatások: 

Szociális szolgáltatások és alapellátás biztosítása. Idős rászoruló személyek felkeresése, 

segítségnyújtása a napi feladatainak ellátásában. Szociális segélyek elbírálása. 

Karácsony előtti idősek napi rendezvény megszervezésének segítése, anyagi támogatása. 

Igény esetén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelzőrendszerének bevezetése. 

A szociális ellátó rendszer átvilágítása, hatékonyságának növelése. 

7. Lakás- és helyiséggazdálkodás: 

Önkormányzati szociális és gazdasági alapú bérlakások kialakítása a fiatalok lakhatási 

feltételeinek javítása érdekében. 

8. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elhárítás: 

Kapcsolat tartás az Őrségi Nemzeti Park, a területileg illetékes vadásztársaságok, erdészet, 

vízmű helyi képviselőjével. Vízelvezető árkok átereszek kitisztítása. Pályázati forrás esetén a 

helyi víz elvezetési terv elkészítése. 

9. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás: 

Helyi tűzoltó eszközök felülvizsgálata, szükség esetén pótlása. Megfelelő érdeklődés esetén 

tűzoltó egyesület újjászervezése, vagy más önkéntes tűzoltó egyesülethez való csatlakozás.  

Állami támogatás esetén a helyi közfoglalkoztatás maximális kihasználása. 

Pályázati lehetőség esetén településfigyelő kamera rendszer kiépítése. 

10.Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok: 
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Vállalkozásbarát környezete kialakításával kell lehetővé tenni , hogy a vállalkozások 

felfedezzék a településünkben rejlő lehetőségeket. 

A kistermelő, őstermelők számára – jogszabályokban meghatározott termékeik – értékesítési 

lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is. 

11. Sport, ifjúsági ügyek: 

Támogatni kell a sportolni vágyó lakosok önszerveződő közösségeit. Sportolási lehetőséget 

kell biztosítani a labdarúgó pálya, öltöző és környezetük folyamatos karbantartásával. 

Biztosítani kell a közterületi játszótér folyamatos karbantartását, felújítását. 

Érdeklődés esetén a gyermekek részére lehetővé kell tenni, hogy megismerkedjenek a 

lovassporttal. 

12. Nemzetiségi ügyek: 

Megfelelő együttműködést kell kialakítani a helyi és országos nemzetiségi önkormányzattal. 

Elnöküket minden Képviselő-testületi ülésre meg kell hívni. 

Negyedévente tájékoztatni kell a Szlovén Kormány magyarországi konzulját a települést 

érintő változásokról. 

Helyre kell állítani testvér települési kapcsolatot a szlovéniai Bogojinával. 

Felvenni a kapcsolatot a határon átnyúló közös pályázati lehetőségek kiaknázása céljából a 

szlovéniai  Petrovcival. 

13. Hulladékgazdálkodás: 

Biztosítani kell évente a lomtalanítás feltételeit a településen. Segíteni a szelektív 

hulladékgyűjtést megvalósítását. 

 

 

4./ Napirendi pont: 
Alpolgármester megválasztása, eskütétele.  

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

 

Fodor Sándor: Rátérünk következő napirendünkre, ami az alpolgármester megválasztása, 

eskütétele. A törvény értelmében az alpolgármestert a polgármester javaslatára, titkos 

szavazással, minősített többséggel kell megválasztani. Javaslatot teszek, megválasztott 

képviselők közül társadalmi megbízású alpolgármester tiszt betöltésére, Németh Szabolcs 

személyére. A jelölt zárt ülést is kérhet.  

Németh Szabolcs:  A jelölést elfogadom, nem kérrz zárt ülést.  

Fodor Sándor: . Hatályos SZMSZ-ünk 37. § (3) bekezdése alapján a titkos szavazás 

lebonyolítására egy kéttagú szavazatszámláló bizottságot kell megválasztanunk, akik közül a 

legidősebb képviselő lesz az elnök. A bizottság tagjaira a következő javaslatot teszem . A  

szavazatszámláló bizottság tagjainak javaslom: Trajbár Edit és  Trájber Éva Márta képviselőt. 

Így a korelnök: Trajbár Edit 

 

Trajbár Edit elfogadja a jelölést? – Igen 

Trájber Éva Márta elfogadja a jelölést? – Igen 

 

Kérem, hogy a jelöltekről szavazzunk! 

A Képviselő-testület 5  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazattal megválasztotta a 

szavazatszámláló bizottság tagjait. 
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Most SZMSZ-ünk értelmében szünetet rendelek el. Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság 

tagjait, hogy a szünetben készítsék elő a titkos szavazást! Kérem a tisztelt képviselőket, hogy 

ezt követően adják le szavazatukat a megfelelő körbe írt egymást keresztező két vonallal, 

majd a szavazólapot tegyék borítékba, és dobják a lezárt urnába. Ha mindenki leszavazott, 

kérem a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy nyissák fel a szavazóurnát és számolják össze a 

szavazatokat, és erről külön jegyzőkönyvet vegyenek fel! 

Fodor Sándor  polgármester 13:25 órakor szünetet rendel el. A szünet után a képviselő-

testület 13:35 órakor folytatja munkáját. 

 

Fodor Sándor: Tisztelt Képviselő-testület, folytassuk munkánkat! Felkérem a 

Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét! 

 

Trajbár Edit:  Képviselő-testület tagjai leadták szavazatukat, az urnában talált szavazólapok 

száma öt, ebből érvényes mind az öt.. A Képviselő-testület 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodik 

arányú szavazattal Németh Szabolcs képviselőt, alpolgármesternek megválasztotta. 

 

Fodor Sándor: Kérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy adja át a jegyzőkönyvet 

és a szavazólapokat a jegyző úrnak. Megállapítom, hogy Németh Szabolcs képviselőt a 

képviselő-testület 4 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett alpolgármesternek megválasztotta. 

Kérem a jegyzőkönyvvezetőt ezen tartalmú határozat rögzítésére. 

Most pedig felkérem alpolgármestert, hogy tegye le alpolgármesteri esküjét. 

Gratulálok alpolgármester úrnak! Kérem, írja alá az esküokmányt! 

A Képviselő-testület 5  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 1. pontját, valmint 4  igen , 1 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással 

elfogadta a határozati javaslat 2. pontját az alábbi határozatot hozta. 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2019.  képviselő-testületi határozata 

 

 

1. Apátistvánfalva Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete az alpolgármester 

választására a titkos szavazás lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, 

melynek elnökéül Trajbár Edit képviselőt, tagjának Trájber Éva Márta képviselőt választja 

meg  

 

2. Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással Németh 

Szabolcs képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztja.  

 
Határidő: azonnal  

Felelős: Fodor Sándor polgármester 

 

5./ Napirendi pont: 
A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.  

Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 



8 
 

Fodor Sándor: Következő napirendünk a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítása. Kérdezem az előterjesztőt, dr. Dancsecs Zsolt jegyzőt, hogy kíván-e 

hozzátenni valamit az írásban kiküldött anyaghoz. 

Dr. Dancsecs Zsolt: Polgármester úrtól érkezett egy nyilatkozat, mely szerint nem tart igényt 

a teljes összegrű tiszteletdíjra amire  a törvény szerint  jogosult lenne. 

 

Fodor Sándor: Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel? Köszönöm, 

akkor javaslom, hogy az előterjesztés alapján szavazzunk a határozati javaslatról! 

A Képviselő-testület 5  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 1.és 2. pontját az alábbi határozatot hozta. 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2019.  képviselő-testületi határozata 

 

 

1./ Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fodor Sándor társadalmi 

megbízatású polgármester tiszteletdíját 130 000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

 Kovács Ágnes pénzügyi vezető helyettes 

 

2./ Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Fodor Sándor társadalmi 

megbizatású polgármester költségtérítését tiszteletdíja 15 %-ában, azaz 22 440 Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

         Kovács Ágnes pénzügyi vezető helyettes 

 

6./ Napirendi pont: 
Az alpolgármester tiszteletdíja és egyéb juttatásai.  

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

 

Fodor Sándor: Következő napirendünk az alpolgármester tiszteletdíja és egyéb juttatása. A 

törvény előírja, hogy az alpolgármester tiszteletdíja nem lehet több a polgármester 

tiszteletdíjánál. A tiszteletdíjról a törvény alapján csökkenteni illetve le lehet mondani, a 

költségtérítésről nem. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja maximum 

117 000 Ft lehet. 

 

Németh Szabolcs: Most is mint öt évvel ezelőtt lemondok tiszteletdíjam egy részéről, úgy, 

hogy az azonos legyen a képviselői tisztelet díjjal.  

 

Fodor Sándor: Írásban ezt meg kell erősíteni. 
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Németh Szabolcs: Lemondó nyilatkozatomat írásban fogom benyújtani, hogy a 117 000 Ft 

helyett a képviselői tiszteletdíjat kívánom felvenni. 

 

Fodor Sándor: Javaslom, hogy szavazzunk a határozati javaslatról, most el kell fogadnunk 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 117 000 Ft összeget, amiről Németh 

Szabolcs a tovbbiakban írásban nyilatkozni fog. 

 

A Képviselő-testület 4  igen , 1 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással elfogadta a 

határozati javaslat 1. pontját, valmint 5  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazással 

elfogadta a határozati javaslat 2. pontját az alábbi határozatot hozta. 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2019.  képviselő-testületi határozata 

 

1. Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh Szabolcs  

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 24. napjától 117 000 

Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

     Határidő:  azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  

              Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető főtanácsos 

 

2. Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Németh Szabolcs  

társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését 2019. október 24. napjától 17 

550Ft/hó összegben állapítja meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

             Glanz Zsuzsanna személyügyi vezető főtanácsos 

 

7./ Napirendi pont: 
Képviselők tiszteletdíjának megállapítása.  

Előterjesztő: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

 

Fodor Sándor: Következő napirendünk a Képviselők tiszteletdíjának megállapítása. 

Kérdezem az előterjesztőt, dr. Dancsecs Zsolt jegyzőt, hogy kíván-e hozzátenni valamit az 

írásban kiküldött anyaghoz.  

Dr. Dancsecs Zsolt: A kiegészítő szabályok változatlanok a jelen rendelethez képest, ami a 

tiszteletdíj mértékét illeti abban kell döntést hozni. 

 

Fodor Sándor: Az előző ciklusban 15 000 Ft/hó volt a tiszteletdíj, továbbra is ennyi 

maradjon. Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel? Javaslom, hogy 

az előterjesztés alapján szavazzunk a rendeletmódosításról. Figyelem, a döntéshez minősített 

többség szükséges! 
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A Képviselő-testület 5  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazattal megalkotja 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (X. 25.) 

önkormányzati rendelete a képviselők tiszteletdíjáról 
 

8./ Napirendi pont: 
Bizottsági elnök és tagok megválasztása.  

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 

 

Fodor Sándor: A bizottsági elnök és tagok megválasztása következik. Szervezeti 

szabályzatunk szerint egy bizottságot kell létrehoznunk. Bizottság feladta a 

vagyonnyilatkozatok kezelése. Elnökének Trajbár Edit képviselőt, képviselő tagjának Trájber 

Éva Márta képviselőt javaslom, illetve a bizottság külsős tagjának javaslom Doncsecz 

Józsefnét. 

Valamennyi jelölt kijelenti, hogy elfogadják a jelölést.  

A bizottság tagjainak és elnökének megválasztásához az Mötv. 50. §-a alapján minősített 

többség szükséges. Kérem, hogy a jelöltekről egyenként szavazzunk! 

A Képviselő-testület 5  igen , 0 tartózkodás, 0 nem arányú szavazattal a következő 

döntést hozza:   

 

 

 

 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2019.  képviselő-testületi határozata 
 

 

Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 

elnökének Trajbár Edit képviselőt, képviselő tagjának Trájber Éva Márta képviselőt, 

bizottsági külső tagnak Doncsecz Józsefné, Apátistvánfalva Fő út. 168 szám alatti lakost. 

választja meg.  

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:   Fodor Sándor 

 

Fodor Sándor: Felkérem a bizottság képviselő-testületen kívüli jelenlévő tagját, hogy 

felállva mondja utánam az eskü szövegét.  

Doncsecz Józsefné leteszi az esküt. 

Eelkérem az esküokmány aláírására. 

 

9./ Napirendi pont: 
Képviselői interpellációk, egyebek. 

Előterjesztő: Fodor Sándor polgármester 
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Fodor Sándor: Az „Egyebek” címszó alatt először is fel szeretném hívni a tisztelt képviselő társaim 

figyelmét az esetleges összeférhetetlenségnek a megválasztástól vagy az összeférhetetlenségi ok 

felmerülésétől számított 30 napon belüli megszüntetésére (2011. évi CLXXXIX. törvény 37. § (1) 

bekezdése), továbbá a megválasztástól számított 30 napon belüli vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségükre (2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §). Ezzel kapcsolatban kérem a tisztelt képviselő 

társaimat, hogy az asztalukon megtalálható nyilatkozatot kitölteni és aláírni, majd az ülést követően dr. 

Krajczár Róbertnek átadni szíveskedjenek, akitől megkapják a szükséges számú vagyonnyilatkozati 

nyomtatványokat. 

 

Tájékoztatást szeretnék adni, hogy a polgármesteri munkakör átadás-átvétel megtörtént 

tegnap előtti napon a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban. Minden átadásra 

került, folyamatban lévő ügyeket átvettem.  

Munkaszervezési kérdések, meg kell beszélnünk mikor legyenek a testületi-ülések, a 

polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórák helyét és idejét kell megtalálnunk. 

Az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalhoz való csatlakozás kapcsán próbálok a 

feltételekről tájékozódni., ezek tudtában le fogunk tudni ülni, mindenki tud állást foglalni 

majd a témában. Nagyon rövid az idő. Kérem a Képviselő-testület felhatalmazását, hogy a 

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatallal és a jelenleg hozzá tartozó öt települési 

önkormányzat polgármestereivel és jegyzőivel tárgyaljak a csatlakozás feltételeiről. -A  

A képviselők egyhangúlag megadják a felhatalmazást.- 

 

A Falukarácsony időpontja javaslatok alapján december 15. 

Közvilágítással mindig problémáink vannak, nem égnek a lámpák, a céget nem lehet elérni. 

Írok a cégnek hivatalos levelet. 

 

Ha nincs több hozzászólás, megköszönöm a részvételt, gratulálok a megválasztott 

képviselőknek, alpolgármesternek és bizottsági elnöknek, bizottsági külső tagnak. 

 

Fodor Sándor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 14:45 órakor 

bezárja.  

 

K. m. f. 

 

          Fodor Sándor Dr. Dancsecs Zsolt 

           Polgármester              Jegyző 

 

 

 

 

 


