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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Apátistvánfalva, Községi  Önkormányzatok Képviselő-
testülete 2014.október 27-én 19.00 órai kezdettel megtartott 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 
 
 
A Himnusz hangjai után Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
tisztelettel köszönti az alakuló ülésen megjelent képviselő hölgyeket és 
képviselő urat. Külön köszönti a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjét Dr. Dancsecs Zsolt jegyző urat. 
Megnyitja a 2014-2019-es önkormányzati ciklus első apátistvánfalvai 
képviselő-testületi ülését, az alakuló ülést. Elsőként felkéri a Helyi 
Választási Bizottság elnökét, Doncsecz Józsefnét, hogy adjon 
tájékoztatást a 2014. október 12-i választásról, ismertesse a választás 
eredményét. 
 
Doncsecz Józsefné a helyi választási bizottság elnöke köszönti a 
polgármester urat és a megjelent  képviselő hölgyeket és urat.  
 
A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatása a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 

 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 
szavazóként 228 választópolgár jelent meg, a névjegyzékben szereplő 
választópolgárok 66,28 %-a. 

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



 
A polgármester választás esetében a 227 érvényes szavazólapon 
leadott érvényes szavazatból Császár-Bartakovics Csaba mint 
független jelölt 122 érvényes szavazatot kapott, így ő lett 
Apátistvánfalva község polgármestere. 

 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. 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 223 érvényes szavazatot adtak le a 
választópolgárok. Az érvénytelen szavazólapok száma 5 volt. 

 
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. 

 
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai ez 
alapján: 
 
 
Trajbár Edit   független jelölt   155 szavazat 
 
Trájber Éva Márta  független jelölt   140 szavazat 
 
Németh Szabolcs  független jelölt   118 szavazat 
 
Koszár Edit   független jelölt   116 szavazat 

 
Polgármester úrnak, képviselő asszonynak és a képviselő uraknak 
gratulál megválasztásukhoz.  
Kívánja, hogy eredményes munkát végezzenek Apátistvánfalva 
községért  az előttük álló öt évben.  
Átadja Császár- Bartakovics Csaba polgármester úrnak a 
megbízólevelet.  
 
Felkéri a képviselő-testület tisztelt tagjait, hogy nevük elhangzása 
szerinti sorrendben vegyék át  megbízólevelüket 
.  
Átadja a képviselőknek a nevük elhangzása szerinti sorrendben a 
megbízóleveleket. 
 
 



Császár-Bartakovics Csaba polgármester megköszöni a Helyi 
Választási Bizottság elnökének a tájékoztatót. Felkéri a képviselőket és 
polgármester urat a jelenléti ív aláírására. Megkérdezi ,hogy kéri-e 
valamelyik képviselő-társa zárt ülés tartását a személyi kérdésekről 
szóló napirendek esetén, illetve a leendő bizottságok nem képviselő-
testületi, jelenlévő tagjelöltjei  hozzájárulnak-e a bizottsági tagok 
megválasztásáról szóló napirend nyilvános tárgyalásához, vagy kéri 
valaki a zárt ülés tartását? Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás ezzel 
kapcsolatosan, kéri-e valaki a képviselők, jelenlévők közül zárt ülés 
megtartását személyi kérdésekben? Úgy látja, hogy ezt nem kéri senki. 
Felhívja a képviselőtársai figyelmét, hogy az alakuló ülés napirendi 
pontjairól és azok tárgyalási sorrendjéről a kiküldött meghívó alapján 
fogja tárgyalni a képviselő-testület. 
 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag az alábbiak 
szerint tárgyalja meg: 
 
1./ A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről. 

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele. 

3.) A polgármester eskütétele. 

4.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele. 

5.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.  

6.) Az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése. 

7.) Képviselők tiszteletdíjának megállapítása.  

8.) Bizottsági elnökök és tagok megválasztása. 

9.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. 

10.) Képviselői interpellációk, egyebek. 

1./ Napirend: 
 
A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről. 
Előterjesztő: Doncsecz Józsefné HVB Elnök 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztését a napirendi pontok 
elfogadása előtt a helyi választási bizottság elnöke a tájékoztatóját 
megadta.  
 
2./ Napirend: 
Az önkormányzati képviselők eskütétele. 
Előterjesztő: Doncsecz Józsefné HVB Elnök 



 
Doncsecz Józsefné HVB. Elnök  felkéri az önkormányzati képviselőket, 
hogy felállva előre olvasás után mondják utána az eskü szövegét.  
 
A képviselők leteszik a képviselői esküt.  
 
Felkéri a képviselőket, hogy az asztalukra helyezett esküokmányt írják 
alá.  
 
3./ Napirend: 
 
A polgármester eskütétele. 
Előterjesztő: Doncsecz Józsefné HVB Elnök 
 
Doncsecz Józsefné HVB. Elnök  felkéri Császár-Bartakovics Csaba 
polgármestert, hogy felállva előre olvasás után mondja utána az eskü 
szövegét.  
 
Császár-Bartakovics Csaba polgármester leteszi az esküt. 
 
Felkéri polgármester urat is az esküokmány aláírására. 
 
 
Doncsecz Józsefné HVB. Elnök  felkéri Császár-Bartakovics Csaba 
polgármestert, hogy vegye át az alakuló ülés vezetését. 
 
Tisztelt képviselő társaim, ezennel immár esküt tett képviselőkként, 
illetve polgármesterként megkezdjük munkánkat. 
 
Megállapítom, hogy Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  képviselő-
testülete 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes 
 
4./ Napirend: 
 
Alpolgármester megválasztása, eskütétele. 
Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester. 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés és az jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Császár-Bartakovics Csaba polgármester  elmondja  hogy a törvény 
értelmében az alpolgármestert a polgármester javaslatára, tikos 
szavazással, minősített többséggel kell megválasztani.  A jelölt zárt 
ülést is kérhet. 



Hatályos SZMSZ-ünk 37. § (3) bekezdése alapján a titkos szavazás 
lebonyolítása egy kéttagú szavazatszámláló bizottság feladata. A 
bizottság tagjaira a következő javaslatot teszem: 
a szavazatszámláló bizottság elnökének javaslom:  Trajbár Edit 
a szavazatszámláló bizottság tagjának javaslom:   Koszár Edit 
Kérem, hogy a jelöltekről egyenként szavazzunk! 
 
Kérem, hogy szavazzunk arról a javaslatomról, hogy a 
szavazatszámláló bizottság elnöke Trajbár Edit legyen! 
Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy a szavazatszámláló bizottság 
tagja legyen Koszár Edit. 
 
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! 
 
Az alpolgármester – választás kapcsán megtartott titkos szavazásról 
készült bizottsági jegyzőkönyv az alakuló ülés jegyzőkönyvének 
mellékletét képezi. 
 
Trajbár Edit képviselő a bizottságság elnöke ismerteti a titkos szavazás 
eredményét.  
A képviselő-testület tagjai leadták szavazatukat, az urnában öt 
szavazólapot találtak, melyek közül 4 érvényes és 1 érvénytelen 
szavazatot találtak. A titkos szavazás eredménye szerint 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete Németh 
Szabolcs  képviselőt választotta meg alpolgármesternek. 
 
Császár-Bartakovics Csaba polgármester  felkéri a  Szavazatszámláló 
Bizottság elnökét, hogy adja át a jegyzőkönyvet és a szavazólapokat a 
jegyző úrnak. 
Megállapítom, hogy Németh Szabolcs képviselő urat a képviselő-
testület 4 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett alpolgármesternek 
megválasztotta. Kérem a jegyzőkönyvvezetőt ezen tartalmú határozat 
rögzítésére. 
 
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 
36/2014.(X.27.) képvisel ő-testületi határozata 

 
 

1. Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
alpolgármester választására a titkos szavazás lebonyolításához 
Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek elnökéül Trajbár Edit 
képviselőt, tagjának Koszár Edit képviselőt választja meg 

 
2. Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete titkos 

szavazással Németh Szabolcs képviselőt társadalmi megbízatású 
alpolgármesterré megválasztja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Császár-Bartakovics Csaba polgármester  
 
 
Felkérem alpolgármestert  urat, hogy tegye le alpolgármesteri esküjét. 
 
Németh Szabolcs alpolgármester leteszi az esküt. 
 
Gratulálok alpolgármester úrnak! Kérem, írja alá az esküokmányt! 
 
5./ Napirend: 
 
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.  
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző ismerteti előterjesztését és a vonatkozó 
jogszabályi háttért, valamint az előterjesztésben megfogalmazott 
határozati javaslatot.  
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy előterjesztése alapján hozzanak 
döntést a napirend tárgyában.  
 
A képviselő-testület tagjai egyetértettek az elhangzottakkal kérik a 
vonatkozó határozat eghozatalát. 
 
Császár-Bartakovics Csaba  Apátistvánfalva község polgármestere 
megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen – 0 nem -  1 tartózkodás  
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 



Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
37/2014.(X.27.) képvisel ő-testületi határozata 

 
 
1./ Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Császár-
Bartakovics Csaba társadalmi megbizatású polgármester tiszteletdíját 
2014. október 13.  napjátó l havi bruttó 74.790,- Ft összegben állapítja 
meg. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  
 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
2./ Apátistvánfalva Községi Önkormányztá Képvislő-testülete Császár-
Bartakovics Csaba       társadalmi megbízatású polgármester  
költségtérítését  2014. október  13. napjától    illetménye 15 %-ában , 
azaz bruttó 11.120 Ft/hó  összegben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 

         Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
6./ Napirend: 
 
Az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése. 
Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Császár-Bartakovics Csaba polgármester tájékoztatást ad 
előterjesztéséről a kapcsolódó határozati javaslatról és az adható 
tiszteletdíj és költségtérítés mértékéről.  
 
Császár-Bartakovics Csaba  Apátistvánfalva község polgármestere 
kérdezi  a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
 
Javasolja,hogy az előterjesztés alapján szavazzanak a  tiszteletdíj és 
költségtérítés megállapításáról. 
 
Trajbár Edit képviselő elmondja, hogy az elmúlt ciklusban az 
alpolgármester tiszteletdíja 15.000.- Ft-ban lett megállapítva, de erről az 
alakuló ülést követően a megválasztott alpolgármester – Kovács Anita - 
lemondott. 
 



Németh Szabolcs alpolgármester az elhangzottakhoz hozzáfűzi, hogy 
szándékában áll az éves tiszteletdíjának és költségtérítésének  a 
község javára történő lemondásra. Az erről szóló írásos bejelentését a 
legközelebbi ülésére megadja. 
 
Császár-Bartakovics Csaba  Apátistvánfalva község polgármestere 
megköszöni képviselő-társának felajánlását, itt említi meg, hogy a 
képviselőkben  felmerült hasonló döntés meghozatala. 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy előterjesztése alapján hozzanak 
döntést a napirend tárgyában egyenlőre a javaslatban szereplő 
összegre vonatkozóan.  
 
A képviselő-testület tagjai egyetértettek az elhangzottakkal kérik a 
vonatkozó határozat meghozatalát. 
 
Császár-Bartakovics Csaba  Apátistvánfalva község polgármestere 
megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen – 0 nem -  0 tartózkodás  
szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
38/2014.(X.27.) képvisel ő-testületi határozata 

 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Németh 
Szabolcs   társadalmi megbízatású alpolgármester   tiszteletdíját  
2014. október 27.   napjától  67.310.- Ft/hó  összegben, költségtérítését 
10.100.- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
 
7./ Napirend: 
 
Képviselők tiszteletdíjának megállapítása.  
Előterjesztő: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző 
 
A napirenddel kapcsolatos rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Császár-Bartakovics Csaba  Apátistvánfalva község polgármestere 
kérdezi az előterjesztőt, dr. Dancsecs Zsolt jegyzőt, hogy kíván-e 
hozzátenni valamit az írásban kiküldött anyaghoz. 



 
Dr.Dancsecs Zsolt jegyző elmondja, hogy  képviselő-testület az 
önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság 
tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, 
természetbeni juttatást állapíthat meg. 
Ezt a 4/1997. (IV. 08.) önkormányzati rendelet szabályozta, mely 
rendeletet a képviselő-testületnek lehetősége van módosításra. 
 
Császár-Bartakovics Csaba  Apátistvánfalva község polgármestere 
kérdezi  a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
 
Javasolja,hogy az előterjesztés alapján szavazzanak a 
rendeletmódosításról, ugyanakkor a  tiszteletdíj alapját  15.000.- Ft-ban 
állapítsák meg. 
 
A képviselő-testület tagjai egyetértettek az elhangzottakkal kérik a 
vonatkozó rendelet megszavazását. 
 
Császár-Bartakovics Csaba  Apátistvánfalva község polgármestere 
megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen – 0 nem - 0 
tartózkodással  megalkotja 
 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
20/2014.( X.28.) önkormányzati rendelete 

a képvisel ő-testület, valamint bizottságai részére megállapíto tt 
tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról és k öltségtérítésr ől 

szóló 
4/1997. (IV. 08.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 
8./ Napirend: 
 
Bizottsági elnökök és tagok megválasztása. 
Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
Császár-Bartakovics Csaba  Apátistvánfalva község polgármestere 
tájékoztatja a képviselő-testületet a számukra eljuttatott előterjesztésről. 
Az általam bizottsági elnöknek, képviselő bizottsági tagnak és 
képviselő-testületen kívüli tagnak javasolt személyekkel tárgyaltam, 
vállalják a jelölést és megválasztásuk esetén a bizottsági elnöki tisztet, 
illetve a bizottsági tagságot.  



Bár a határozati javaslatban egy „tömbben” került megfogalmazásra a 
szavazásra feltenni javasolt szöveg, célszerű lehet a bizottsági elnöki 
és tagi posztokról személyekre lebontva, egyenként szavazni. 
Az Ügyrendi Bizottsági elnökének és tagjainak megválasztása  tesz 
javaslatot . 
Javaslata a bizottsági elnök személyére:  Koszár Edit 
 a bizottságok képviselő tagja:    Trajbár Edit 
 és – az elnök egyetértésével – a külső tag személye: 
 Doncsecz Józsefné Apátistvánfalva Fő út 168.szám alatti lakos.  
 
A bizottságok tagjainak és elnökének megválasztásához az Mötv. 42. § 
2. pontja alapján minősített többség szükséges. Javaslom, hogy 
jelöltenként szavazzunk. 
 
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 
39/2014.(X.27.) képvisel ő-testületi határozata 

 
Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Ügyrendi Bizottság elnökének Koszár Edit  képviselőt, képviselő 
tagjának Trajbár Edit  képviselőt, képviselő-testületen kívüli tagjának 
Doncsecz Józsefné Apátistvánfalva Fő út 168.szám alatti lakost 
választja meg. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:   Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
Császár-Bartakovics Csaba polgármester felkéri Doncsecz Józsefné 
képviselő-testületen kívüli jelenlévő tagját, hogy felállva mondja utána 
az eskü szövegét. 
 
Doncsecz Józsefné  képviselő-testületen kívüli tagja  leteszi az esküt. 
 
 
 
9./ Napirend: 
 
 



Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. 
Előterjesztő: Császár-Bartakovics Csaba polgármester 
 
A napirenddel kapcsolatos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 
 
 
Császár-Bartakovics Csaba polgármester megemlíti, hogy az 
önkormányzatnak az év utolsó három hónapjában kell döntenie arról 
csatlakoznak-e a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj pályázathoz. A képviselőtestületnek kellett döntenie a 
csatlakozásról, a pályázati típusokhoz tartozó havi összeg 
megállapításról és ezt követően a pályázatok elbírálásáról.  
Apátistvánfalván legutóbb 2011.évben adtak be ilyen irányú kérelmet, 
ennek ellenére azonban a döntéseket a testületnek meg kell hoznia ha 
esetlegesen igény merülne fel a közeljövőben.  
 
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 
40/2014.(X.27.) képvisel ő-testületi határozata 

 
 

1. Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójában 
- az „A” típusú pályázat esetén legfeljebb ....... főt részesít 

ösztöndíjban; 
- a „B” típusú pályázat esetén 0 főt részesít ösztöndíjban. 

 
Határidő:  2014. december 08. 
Felelős:  Császár-Bartakovics Csaba polgármester 

              Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 
  Zankócs Károlyné pénzügyi ügyintéző 

 
2. Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójában 



- az „A” típusú pályázat esetén 2.000,- Ft/fő/hó támogatást nyújt, 
melynek fedezetét a 2015. évi költségvetésben kell tervezni; 

- a „B” típusú pályázat esetén 0 Ft/fő/hó támogatást nyújt. 
 
Határidő:  2015. január 31. az első (5 havi) rész átutalására 
Felelős:  Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi vezető 

  Zankócs Károlyné pénzügyi ügyintéző 
 
 

9./ Napirend: 
 

Képviselői interpellációk, egyebek. 

 
Császár-Bartakovics Csaba  Apátistvánfalva község  polgármestere az 
„Egyebek” címszó alatt először is fel szeretném hívni a tisztelt képviselő 
társaim figyelmét az esetleges összeférhetetlenségüknek a 
megválasztásától  vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől 
számított 30 napon belüli megszüntetésére (2011. évi CLXXXIX. 
törvény . 37. §(1)), továbbá a megválasztásától  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, és az ülést követően irodájában átadni szíveskedjenek 
Bartakovics Endre ügyintéző részére, akitől megkapják a szükséges 
számú vagyonnyilatkozati nyomtatványokat. 
 
 
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 20,30 órakor 
ülést bezárja. 
 
 

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

   polgármester                                          jegyző 
 
 


