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Lendva Község Községi Tanácsa 2019. 01. 23-án szerdán 14.00 órától a Városháza termében,
Lendva, Főutca 20., megtartott 2 /rendes/ üléséről.
A Községi Tanács ülését Magyar Janez, Lendva Község polgármestere hívta össze és vezette le
(levezető elnök). Üdvözölte a jelenlevőket és hozzálátott a határozatképesség vizsgálatához. epčnosti.
A községi tanács ülésén 17. községi tanácstag vett részt (melléklet: jelenlevők listája) azzal, hogy
Požonec Robert 14.05 órakor csatlakozott az üléshez, Močnek Otto pedig a mandátumának
elfogadását követően szavazott, mégpedig a napirend 3 pontjától.
Az ülésről távol maradtak: Kulčar Igor és mag. Balažek Anton, távollétét mindkét községi tanácstag
igazolta.
A tanácsülésen részt vettek továbbá:
1. Kreslin Aleksandra, a Község megbízott titkára, valamint
2. a községi igazgatóság tagjai: Bračič-Szabó Jasna és Doma Miran az 5. napirendi pontnál
3. A média képviselői
A községi tanácstagok az anyagot Lendva Községi községi tanácsa Ügyrendjével összhangban kapták
kézhez, mégpedig: 2019. január 15-én, 17-én és 22-én.
A tanácstagok közvetlenül az ülés előtt az alábbi anyagot kapták:
-

Tanácstagok kézikönyve, amelyet a Szlovén Községek Közössége állított össze, valamint
Megbízási szerződés a községi tanácstagi tisztség ellátására.

A levezető elnök ismertette az ülés folyamatát, amely 6 tartalmi pontból áll, mégpedig: a községi
tanácstag mandátumának megerősítése, aki tisztségét a község polgármestere helyett tölti be, Lendva
Község Alapszabályára vonatkozó 1. módosítási és kiegészítési javaslat megvitatása (a munkatestületek
tevékenységének és tagjai létszámának meghatározása, a községi titkár munkakör községi igazgatóság
igazgatójává való átnevezése), melynek során felhívta a tanácstagok figyelmét, hogy ennek
elfogadásához a községi tanácstagok kétharmados szavazattöbbsége szükséges, továbbá az ülésen
megvitatásra kerül a községi igazgatóság belső szervezetéről és munkaterületéről szóló rendelet,
valamint a községi utakról szóló rendelet módosítására és kiegészítésére vonatkozó rendeleti javaslat,
ezt követően két határozati javaslatra kerül sor, amely vonatkozik a munkatestületek létrehozására, tehát
a közjavak felhasználóinak védelmére szolgáló munkatestületre valamint Közúti és Baleset-megelőzési
Tanácsra. Az ülésen kinevezésre kerülnek az ellenőrző bizottság tagjai, a polgármesteri tájékoztató
napirendi pont keretében pedig néhány információt hallhatnak a tanácstagok, a polgárok és az
intézmények részéről beadvány nem volt, úgyszintén a községi tanácstagok részéről sem volt

semmilyen kérdés illetve kezdeményezés.
Ezt követően a levezető elnök javasolta, hogy a napirendi pontok elfogadása előtt a tanácstagok
döntsenek a jegyzőkönyvek és a 2018.12.14-én megtartott 1. ülésen, valamint a 2019.01.16i 1. levelező ülésen elfogadott határozatok megerősítéséről Lendva Község községi tanácsa
Ügyrendjének 34. cikke első bekezdése értelmében és az 50. cikkéhez kapcsolódóan.

Bračič-Szabó Jasna tájékoztatta a tanácstagokat, hogy a jegyzőkönyvek javaslatára nem
érkezett egyetlen észrevétel sem.
A levezető elnök ezután javasolta a jegyzőkönyvek elfogadásáról szóló szavazást, mégpedig
mindegyikről külön-külön előterjesztett formában.
A községi tanács ülésén 17 községi tanácstag volt jelen, mivel Močnek Ottó jelölt még nem
lett megerősítve, nem szavazhatott.
Az ülésen 16. községi tanácstag szavazott.
Egyhangúlag elfogadásra került az alábbi:
6. sz. h a t á r o z a t:
A községi tanács elfogadja a 2018.12.14-én megtartott 1. /rendes/ ülés jegyzőkönyvét
előterjesztett formában.
és
7. sz. h a t á r o z a t:
A községi tanács elfogadja a 2019.01.16-án megtartott 1. /levelező/
előterjesztett formában.

ülés jegyzőkönyvét

1. napirendi pont
A napirendi pontok meghatározása
A levezető elnök javasolta, hogy az ülés a napirendi pontok meghatározásával folytatódjon.
Ennek során indítványozta a megvitatások rövidített eljárását, ezt meg is indokolta, mégpedig:
-

a 3. napirendi pont esetében: Lendva Község Alapszabályának módosítására és
kiegészítésére vonatkozó javaslat – rövidített eljárás

-

a 4. napirendi pont esetében: Rendeleti javaslat Lendva Község községi
igazgatóságának belső szervezetéről és munkaterületéről – rövidített eljárás

-

az 5. napirendi pont esetében: Rendeleti javaslat a községi utakról szóló rendelet
módosításáról és kiegészítéséről - rövidített eljárás

valamint a Községi tanács Ügyrendjének 35. cikkével összhangban szavazásra javaslatot
indítványozott. A javaslat elfogadásához az összes jelenlevő tanácstag 2/3-os többsége
szükséges, mint ezt a Községi tanács ügyrendjének 63. cikke is előírja.
A községi tanács ülésén 17 községi tanácstag volt jelen, mivel Močnek Ottó jelölt még nem
lett megerősítve, nem szavazhatott.

Az ülésen 16. községi tanácstag szavazott.
Egyhangúlag elfogadásra kerültek az alábbi:
8. sz. h a t á r o z a t:
A 3. napirendi pont: Lendva Község Alapszabályának módosítására és kiegészítésére
vonatkozó javaslat rövidített eljárásban kerül megvitatásra.
9. sz. h a t á r o z a t:
A 4. napirendi pont: Lendva Község községi igazgatóságának belső szervezetéről és
munkaterületéről szóló rendeleti javaslat rövidített eljárásban kerül megvitatásra.
10. sz. h a t á r o z a t:
Az 5. napirendi pont: A községi utakról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló
rendeleti javaslat rövidített eljárásban kerül megvitatásra.
A levezető elnök szavazást indítványoz a napirendi pontokról, amelyeket a községi
tanácstagok az ülésre szóló meghívóval kaptak kézhez.
A községi tanács ülésén 17 községi tanácstag volt jelen, mivel Močnek Ottó jelölt még nem
lett megerősítve, nem szavazhatott.
Az ülésen 16. községi tanácstag szavazott.
Egyhangúlag elfogadásra került az alábbi:
11. sz. h a t á r o z a t:
A községi tanács 2. /rendes/ ülésére a községi tanács az alábbi napirendi pontokat állapítja
meg:
1. A napirend meghatározása
2. A községi tanácstag mandátumának megerősítése
3. Lendva Község Alapszabályának módosítására és kiegészítésére vonatkozó javaslat –
rövidített eljárás
4. Lendva Község községi igazgatóságának belső szervezetéről és munkaterületéről szóló
rendeleti javaslat - rövidített eljárás
5. A községi utakról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeleti javaslat
- rövidített eljárás
6. Határozati javaslat az alábbiak létrehozásáról, összetételéről és munkaterületéről:
6.1.
Lendva Község Közjóvédelmi Tanácsa
6.2.
Lendva Község Közúti Balesetmegelőzési és Nevelési Tanácsa

7. Választások és kinevezések
7.1. Lendva Község Ellenőrző Bizottságának kinevezése
8. Polgármesteri tájékoztató
9. A polgárok és az intézmények beadványai
10. A községi tanácstagok kérdései és kezdeményezései
2. napirendi pont
A községi tanácstag mandátumának megerősítése
A községi tanácstagok a napirendi ponttal kapcsolatos anyagot a tanácsülés összehívása után
2019.01.22-én megkapták.
Bevezetőt a napirendi ponthoz Gerenčer Jožef, a Mandátumvizsgáló, választási és
kinevezési bizottság elnöke adott. Ismertette a Mandátumvizsgáló, választási és kinevezési
bizottság jelentését, amely az anyagban olvasható, amely a jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
A levezető elnök hozzászólásra hívta fel a tanácstagokat.
Mivel hozzászólás nem volt, a levezető elnök szavazást rendelt el.
A községi tanács ülésén 17 községi tanácstag volt jelen, mivel Močnek Otto jelölt még nem
lett megerősítve, nem szavazhatott.
Az ülésen 16. községi tanácstag szavazott.
Egyhangúlag elfogadásra került az alábbi:
12. sz. h a t á r o z a t:
1. A községi tanács elfogadja a Mandátumvizsgáló, választási és kinevezési bizottság
jelentését előterjesztett formában.
2. A községi tanács megerősíti Močnek Otto - született: 1971.05.18., Petesháza, Június 22
utca 21, 9220 Lendva – Lendva Község községi tanácstag mandátumát a fennmaradó
mandátumi időszakra a Helyi önkormányzati választásokról szóló törvény 30. cikke
értelmében.
3. A határozat annak elfogadása napján lép hatályba.
A polgármester Močnek Ottonak gratulált a megerősített mandátumhoz és felszólította Lendva
Község tisztségviselői Magatartási Kódexének aláírására.
A Kódex aláírását követően folytatódott a napirend 3. pontjának tárgyalása.

3. napirendi pont
Lendva Község Alapszabályának módosítására és kiegészítésére vonatkozó javaslat –
rövidített eljárás
A tanácstagok a napirendi ponttal kapcsolatos anyagot az ülésre szóló meghívóval együtt
kapták meg.
Az anyag indoklása a mellékelt formanyomtatványon lett megadva és a jelen jegyzőkönyv
elválaszthatatlan részét képezi.
Bevezetőt a napirendi ponthoz Bračič-Szabó Jasna mondott.
A községi tanácstagokat tájékoztatta Lendva Község Alapszabálya módosításának tartalmáról,
mégpedig:
-

-

Az első módosítás a községi titkár értelmezésére vonatkozik, amellyel kapcsolatban a
Helyi önkormányzatról szóló törvény 49. cikke úgy rendelkezik, hogy irányítja a
községi igazgatóság munkáját, ezzel kapcsolatban a község általános dokumentumával
definiálható a községi igazgatóság igazgatója fogalom értelmezése is. Mivel a jelen
munkakör esetében tisztségviselői beosztásról van szó és vezető munkaköri
feladatokról, megfelelőbb a községi igazgatóság igazgatója/igazgatónője megnevezés
használata. Nem utolsósorban e megnevezés alkalmazása mellett szól az a tény is, hogy
ezt a munkakört a gyakorlatban gyakran tévesen értelmezik, hiszen felcserélik a
szakmai-technikai, illetve adminisztratív titkárnői munkakörrel.
A második módosítás a községi tanács munkatestületeire vonatkozik, hiszen azok
munkaterületének, hatáskörének és taglétszámának meghatározása az Alapszabály
elfogadása során kimaradt, így most ezekben az esetekben joghézag van. Ezért
mindazon a munkatestületek esetére, amelyeket az Alapszabály felsorol, meg kell
határozni a munkaterületet és tagjaik számát, ez pedig azt jelenti, hogy az Alapszabály
szövegét ki kell egészíteni az új tagokkal, akik rendezik a megnevezett területet.

A levezető elnök hozzászólásra hívta fel a tanácstagokat.
A vitában hozzászólásaikkal részt vettek:
-

-

Gerenčer Jožef az egyes bizottságok taglétszámának megfelelőségéről beszélt. Úgy
gondolja, hogyha a bizottságok csupán általánosságban tevékenykednek, pl.: évente
kétszer, a tagok száma egyáltalán nem fontos, amennyiben pedig a munkatestületek
értelme azok aktív szerepe (pl. a Gazdasági. Mezőgazdasági és Turisztikai Bizottság –
projektek), javasolná e bizottságok taglétszámának növelését pl. 12 illetve legalább 11
tagra, valamint a külső tagok és a községi tanácstagok közül kinevezett tagok közötti
arány módosítását, mivel úgy véli, hogy a bizottságok esetében nagyobb hangsúlyt kell
helyezni a szakértelemre és a tapasztalatokra e területen, nem pedig a községi
tanácstagokból álló tagság jelentőségére. Nem kívánja befolyásolni az Alapszabály
javasolt módosításának megváltoztatását, ezért javasolja, hogy ezzel a javaslattal
ismerkedjen meg az Alkotmányügyi-jogi kérdésekkel és a községi elismerésekkel
foglalkozó bizottság és lehetőség szerint építse be az Alapszabály következő
javaslatába.
Gjerkeš Stanislav szintén úgy gondolja, hogy a terület érzékenysége miatt növelni
kellene a tagok számát a Környezetvédelmi és területrendezési bizottságban.

-

Süč Dejan szintén egyetért az előtte felszólaló tanácstagok véleményével, és azt
gondolja, hogy a munkatestületi tagok számának növelésével hatékonyabb és jobb
minőségű tartalmi tárgyalásokat érhetnénk el, ezért támogatja a Gazdasági,
Mezőgazdasági és Turisztikai Bizottság tagjainak számát.

A község polgármestere további indoklást adott, mégpedig hogy a bizottsági tagok létszáma
csökkentésének célja nem a munka minőségének rovására menne, hanem a
határozatképességének biztosítása érdekében van. Mindenképpen hasznosak a külső környezet
részéről érkező információk, ezért a külső tagok bevonása is szükséges, hiszen a tagok számánál
sokkal fontosabb az egyes munkatestületi munkák tartalma.
A javasolt módosítások tekintetében további indoklást Bračič-Szabó Jasna nyújtott a
tanácstagoknak, mégpedig hogy az egyes bizottságok taglétszámára vonatkozó módosító
javaslat benyújtásával adott a lehetőség (a szükséges támogatás: a községi tanácstagok 1/3-a,
azaz 7 tanácstag), a külső tagok és a községi tanácstagok közötti arányt pedig a jelen ülésen
nem lehet megváltoztatni, mivel ezt a területet a községi tanács Ügyrendjének 28. cikke
szabályozza, ez pedig nem támája a mai módosításnak.

-

Gerenčer Jožef kiemelte, hogy a jelen ülésen nem kíván a módosító javaslat
benyújtásával élni, de javasolja, hogy az Alapszabály módosítására készítsenek
felhívást, hogy majd ennek alapján a községi tanácstagok észrevételeket és javaslatokat
nyújthassanak be a jelen dokumentum módosítása céljából. A beérkezett észrevételek
alapján az Alkotmányügyi-jogi kérdésekkel és a községi elismerésekkel foglalkozó
bizottság vizsgálja meg a javaslatok megalapozottságát és ha megfelelőnek tartja ezeket,
építse be az Alapszabály következő módosításába és kiegészítésébe.

Ezt követően a levezető elnök lezárta a vitát és ismertette a határozat javaslatát.
A szavazás során az ülésen 17. községi tanácstag volt jelen.
Egyhangúlag elfogadásra került az alábbi:
13. sz. h a t á r o z a t:
1. Lendva Község Községi Tanácsa elfogadja Lendva Község Alapszabályának módosítására és
kiegészítésére vonatkozó javaslatot előterjesztett formában.
2. A határozat elfogadásának napjával lép hatályba.

4. napirendi pont
Lendva Község községi igazgatóságának belső szervezetéről és munkaterületéről szóló
rendeleti javaslat - rövidített eljárás
A tanácstagok az anyagot az ülés összehívását követően 2019.01.17-én kapták kézhez.

A határozati javaslat indoklása az előterjesztett formanyomtatványon található és a jelen
jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
Bevezetőt a napirendi ponthoz Kreslin Aleksandra adott.
Hangsúlyozta, hogy az új rendelet javaslata által a községi igazgatóság belső szervezete egy
újszerű, frissített hozzáálláson alapul, melynek során racionálisan négy belső szervezeti egység
alakul ki, amelyek értelemszerűen felölelik a helyi önkormányzat teljes munkakörét és
hatáskörét, illetékességét.
A rendelettel felszámolásra kerül a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egység és úgyszintén
az Ellátó egység, mivel Lendva Község erre a célra, illetve munkaterületre közüzemi szolgáltató
vállalatot hozott létre. A Polgármesteri Hivatal helyett a rendelet Polgármesteri Kabinet
felállítását tervezi, amely viszont nem belső szervezeti egység, hanem a Kabinet keretében a
polgármester támogatására közalkalmazottak végeznek munkát, amelyek munkaköre a községi
igazgatóság belső szervezeti egységeiben vannak rendszerezve (szisztematizálva).
A rendelettel minden belső szervezeti egységre vonatkozóan részletesen meg vannak állapítva
a munkaterületek, illetve feladatok és hatáskörök, definiálva van a községi igazgatóság vezetési
területe és meg van határozva a vezetői alkalmazottak státusza, valamint azok egymásközötti
viszonya, továbbá a többi közalkalmazott munkamódszere és felelőssége.
A levezető elnök hozzászólásra hívta fel a tanácstagokat.
Mivel hozzászólás nem volt, a levezető elnök szavazást rendelt el.
A szavazás során az ülésen 17. községi tanácstag volt jelen.
Egyhangúlag elfogadásra került az alábbi:
14. sz. h a t á r o z a t:
1. A Községi Tanács elfogadja Lendva Község községi igazgatóságának belső szervezetéről
és munkaterületéről szóló Rendelet javaslatát előterjesztett formában.
2. A jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
5. napirendi pont
Rendeleti javaslat a községi utakról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről rövidített eljárás
A tanácstagoknak az anyag az ülés összehívásával együtt lett kiküldve.
A határozati javaslat indoklása az előterjesztett formanyomtatványon található és a jelen
jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
Bevezetőt a napirendi ponthoz Doma Miran adott.

A Községi utakról szóló előterjesztett rendeleti javaslat a közüzemi szolgáltató által végzendő
munkának a jelen területre vonatkozó jogszabályokkal, azaz az állami dokumentumokkal való
egyeztetése miatt szükséges.
A meglévő Rendelet a közüzemi szolgáltató kötelezettségét a 26. cikkben írja elő, melynek
során megállapítható, hogy a rendelet nevezett cikke ellentétben van a Közüzemi
szolgáltatókról szóló törvénnyel, amely a 7. cikkben meghatározza a munkavégzésük szervezeti
és területi koncepcióját a kivitelezők típusa és száma szerint. Ennek során megállapítja, hogy
közszolgáltatás szervezhető az ellátó egységben, a gazdasági közintézetben, a közhasznú
vállalatban koncesszió vagy nyilvános törzsbetét alapján, és nem csupán a koncesszióba adással
mint ezt jelenleg a rendelet 26. cikke írja elő. A törvénnyel szintén nincs összhangban az a
rendelkezés, miszerint a helyi közösségek saját területükön biztosítják az utak rendszeres
karbantartását. Ennek során ismertetett néhány esetet és problémát a gyakorlatból, amelyek
abból erednek, hogy a községi rendelet nincs összhangban a törvényi ellőírásokkal.
A folytatásban hangsúlyozta, hogy a közüzemi szolgáltatás teljesítését a helyi önkormányzat
rendelettel írja elő oly módon, hogy biztosítva legyen a teljesítés a funkcionálisan átfogó
ellátási rendszerek keretében. Mindez azt jelenti, hogy a Községnek azt követően, hogy a
községi tanács elfogadja a Rendeleti javaslatot a községi utakról szóló rendelet
módosításáról és kiegészítéséről, haladéktalanul hozzá kell látnia a Közüzemi szolgáltatás
ellátásának módjáról ill. teljesítéséről szóló rendelet elkészítéséhez. amellyel
meghatározásra kerül a kötelező községi közüzemi szolgáltató is.
A mai ülésen tehát nem a jelen közüzemi szolgáltatóról döntenek a tanácstagok, hanem csak a
rendelet rendelkezéseinek a hatályos jogszabályokkal való egyeztetését fogadják el.
A levezető elnök hozzászólásra hívta fel a tanácstagokat.
A vitában hozzászólásaikkal részt vettek:
-

dr. Kasaš Mihael, elismerő szavakkal illette a rendeletet módosításának javaslatát és úgy
gondolja, hogy ezt már a korábbi mandátumokban meg kellett volna tenni. Mint a helyi
közösség elnöke jól ismeri a közutak karbantartásával összefüggő gondokat, ami tovább terhelte
a helyi közösségeket.

-

Horvát Ferenc támogatja a közüzemi szolgáltatói tevékenységet az ÖKO-PARK közüzemi
szolgáltatón keresztül, noha úgy gondolja, hogy a díjak nem hasonlíthatók össze más
kivitelezőkkel, ennek során megemlíti a temető-fenntartási díjak mértékét. Felteszi továbbá a
kérdést, hogy a községi útkezelői közüzemi szolgáltatók esetében nem szükséges-e a
közbeszerzés a kivitelező kiválasztása esetén, hiszen úgy véli, hogy ezeket az eljárásokat
nagyon óvatosan kell kezelni.

-

Gerenčer Jožef adott választ Horváth Ferencnek a temető-fenntartási díjjal kapcsolatban,
amelyet az ÖKO-PARK az előző közüzemi szolgáltatótól vett át, tehát a díjakat nem az ÖKOPARK állapította meg újonnan, a saját javaslata szerint. A temető-fenntartási díjak az
alacsonyabbak között vannak a többiközséghez viszonyítva, a díj tartalmazza a kommunális
szolgáltatásokat, az áramhasználati díjat és a biztosítást, amelyeket máshol a HK-ek saját

költségvetéseikből fedezik. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy temető-fenntartási díjak egy
részét a helyi közösségekben lévő ravatalozóházak fenntartására fordítják.
-

Doma Miran Horváth Ferencnek adott válaszában elmondta, hogy a közüzemi szolgáltató
kiválasztásának módját a törvény írja elő és hogy a község döntésétől függ, hogy a közüzemi
szolgáltatást milyen módon valósítja meg, koncesszió alapján, közüzemi vagy ellátó egységi
formában.…, természetesen olyan feltételek mellett, amelyek eléget tesznek a Közbeszerzési
törvény rendelkezéseinek. Ez pedig azt jelenti, hogy a kivitelező képes legyen elvégezni ezeket
a szolgáltatásokat, tehát elegendő megfelelő személyzettel és berendezéssel kell rendelkeznie.

-

Horváth Ferenc az ügyben írásbeli választ kért.

-

Kreslin Aleksandra további indoklást adott a gazdasági közinfrastruktúra tulajdonjogának és
üzemeltetésének tekintetében, melynek során a 2016. évi jogszabálymódosításra hivatkozott,
amikor a községek kötelesek voltak az összes gazdasági közinfrastruktúrát saját tulajdonába
venni, majd a kivitelezőnek üzemeltetési célra átadni. Szemléltette a gazdasági közüzemi
szolgáltatás teljesítésének különbségét, ha azt a közüzemi szolgáltató végzi, vagy ha azt a
megkötött koncessziós szerződés alapján látják el.

-

Gjerkeš Stanislav elmondta, hogy a javaslatot támogatja, mivel a község feladata, hogy a
közüzemi szolgáltatást megszervezze és ellenőrizze. Ennek során ismertette az ivóvízellátási
közüzemi szolgáltatás esetét, amikor a községet az a veszély fenyegette, hogy községünkben
valaki más „értékesíti” az ivóvizet, azonban ez a közüzemi szolgáltatás most rendezve van az
ÖKO-PARK általi üzemeltetéssel.

-

Doma Miran ismételten hangsúlyozta, da hogy a jelenlegi javaslatmódosítási esetben csak a
hatályos jogszabállyal való harmonizációról van szó és hogy a községi utak karbantartására
vonatkozó közüzemi szolgáltatás teljesítésének módjáról külön rendeletet kell hozni, tehát a mai
ülés nem a jelen közüzemi szolgáltatás kivitelezőjéről szól.

-

A polgármester megállapítja, hogy a községi utak karbantartásának módja a helyi közösségek
szempontjából igen problematikus, ezért a kérdést jogilag és formálisan minél hamarabb
egyeztetni kell a hatályos jogszabállyal.

A levezető elnök szavazást rendel el:
A szavazás során az ülésen 17. községi tanácstag volt jelen.
Egyhangúlag elfogadásra került az alábbi:
15. sz. h a t á r o z a t:
1. A községi tanács elfogadja a községi utakról szóló rendelet módosítására és kiegészítésére
vonatkozó rendeleti javaslatot, előterjesztett formában.
2. A jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

6. napirendi pont
Határozati javaslat az alábbiak létrehozásáról, összetételéről és munkaterületéről:
6.1. Lendva Község Közjóvédelmi Tanácsa
6.2. Lendva Község Közúti Balesetmegelőzési és Nevelési Tanácsa
Az anyag a tanácstagok részére az ülés összehívásával együtt lett kiküldve.
A határozati javaslat indoklása az előterjesztett formanyomtatványon található és a jelen
jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
Bevezetőt a napirendi ponthoz a tanácstagok Bračič-Szabó Jasnatól hallhattak, aki előadta,
hogy két munkatestület létrehozásáról van szó, amely alapítását nem a községi alapszabály,
hanem külön törvény írja elő, ezért létrehozásukat alapítói okmány, azaz határozat elfogadása
feltételezi.
Lendva Község Közjóvédelmi Tanácsa megalapításának alapját a Közüzemi szolgáltatásokról
szóló törvény, valamint Lendva Község helyi közüzemi szolgáltatókról szóló rendelete képezi
és a közjavak használóinak védelme érdekében jön létre.
Lendva Község Közúti Balesetmegelőzési és Nevelési Tanácsa megalapításának alapját a
Járművezetőkről szóló törvény képezi és a helyi szintű közúti közlekedés tervezési,
balesetmegelőzési feladatok és a nevelés egyeztetése céljából jön létre.
Az alapító okirattal (határozattal) kerül megállapításra a munkatestületek munkaterülete,
tagjainak száma és azok összetétele.
A levezető elnök felhívta a Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság véleményét a két munkatestület megalapítása tekintetében.
Gerenčer Jožef ismertette a Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottság kedvező
véleményét Lendva Község Közjóvédelmi Tanácsa és Lendva Község Közúti
Balesetmegelőzési és Nevelési Tanácsa megalapításáról.
A levezető elnök hozzászólásra hívta fel a tanácstagokat.
A vitában hozzászólásaikkal részt vettek:
-

-

Močnek Otto, az iránt érdeklődik, hogyan fogja a két munkatestület megalapítása
befolyásolni a helyi közösségekben uralkodó helyzetet, pl. Petesházán meglehetősen
sok gond van az utakkal, a közlekedési jelzőtáblákkal, a temetőkkel, tehát a polgárok
hogyan fognak bekapcsolódni a jelen tanácsok munkájába. Ezért javasolja, hogy e két
testületbe mindenekelőtt a polgárok jelöljék.
A polgármester a jelenlevőket tájékoztatta, hogy a helyi közösségek a múlt év
decemberében meghívást kaptak, hogy nyújtsák be helyi közösségükben lévő
legszükségesebb karbantartási munkákra vonatkozó javaslataikat, és hogy javaslatát a
Petesházi HK is benyújtotta. Ezekre a munkákra vonatkozó döntést tanácskozás alapján
fogadják el. A munkatestületekbe történő jelölés pedig nyilvános felhívás alapján
valósul meg.

-

-

Gerenčer Jožef nyilatkozta, hogy korábban tagja volt a Lendva Községi Közjavak
Fogyasztóvédelmi Tanácsa munkatestületnek, ennek következtében ismeri a tanács
munkáját. Ezzel kapcsolatban azt mondhatja, hogy szét kell választani a befektetési
beruházást a gazdasági infrastruktúrába történő folyó befektetésektől.
Kreslin Aleksandra ismételten szemléltette a Közúti Balesetmegelőzési és Nevelési
Tanács hatásköréből adódó jogviszonyt, a községi közutak karbantartásával foglalkozó
közüzemi szolgáltatás teljesítését, valamint a község ellenőrzési kötelezettségét a jelen
közüzemi szolgáltató munkája felett. Mindenképpen szükséges külön rendezni a
temetői és a temetkezési tevékenységet a községben.

A levezető elnök szavazást rendel el:
A szavazás során az ülésen 17. községi tanácstag volt jelen.
Egyhangúlag elfogadásra került az alábbi:
16. sz. h a t á r o z a t:
1. A községi tanács a jelen határozattal megalapítja Lendva Községi Közjavak
Fogyasztóvédelmi Tanácsát (a folytatásban: Tanács), melynek székhelye: Lendva, Fő utca
20.
2. A Tanácsot a közjavak fogyasztóinak védelme céljából alapítják meg, amelyeket a község
közüzemi szolgáltatói biztosítanak.
3. A Tanács kilenc (9) tagból áll.
A Tanács tagjait a Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottság javaslatára
Lendva Község Községi Tanácsa nevezi ki saját tagjai és más polgárok közül.
A Mandátumvizsgáló, Választási és Kinevezési Bizottság a Tanács tagjelöltjeivel kapcsolatos
javaslatának előkészítése során köteles figyelembe vennie a közjavak fogyasztóit a község
egész területéről. A Tanácsot 4 éves megbízatási időre nevezik ki.
A Tanácsnak elnöke és elnökhelyettese van, ezeket a Tanács az 1. ülésén nevezi ki tagjai
közül.
4. A Tanács mindenekelőtt az alábbi feladatokat látja el:
- képviseli és egyezteti a közjavak fogyasztóinak érdekeit,
- a közüzemi szolgáltatások teljesítése szempontjából elkészíti az észrevételeket és
javaslatokat, fejlődésüket és finanszírozásukat a község iránti arányban,
- képviseli a fogyasztók érdekeit a közjavak szolgáltatóival szemben, felhívja a figyelmet a
hiányosságokra, valamint jobbitásokat javasol,
- a községi tanács számára észrevételeket és javaslatokat tesz a közüzemi szolgáltatás
teljesítésével kapcsolatban, a községi tanács pedig a Tanácsot köteles értesíteni
álláspontjairól és intézkedéseiről,
- a törvények és a községi rendeletek által meghatározott egyéb feladatokat teljesít.
5. A Tanács munkájához szükséges anyagi és pénzügyi feltételeket a Község biztosítja.
A Tanács számára szükséges szakmai és adminisztratív feladatokat a községi igazgatóság
biztosítja.
6. A jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.
és

17. sz. h a t á r o z a t:
1. A jelen határozattal megalakul Lendva Község Közúti Balesetmegelőzési és Nevelési Tanácsa
(a továbbiakban: Tanács), melynek székhelye: Lendva, Fő utca 20.
2. A községi tanácstagok a Tanácsot a közúti balesetmegelőzés és nevelés tervezési és
egyeztetési feladatainak céljából alapítják meg helyi szinten.
3. A Tanács mindenekelőtt az alábbi feladatokat látja el:
- felméri a közúti forgalom biztonsági állapotát helyi szinten,
- a helyi önkormányzat hatóságainak forgalombiztonsági programokat javasol, valamint
megfelelő intézkedéseket azok megvalósítására,
- a helyi szinten megvalósuló közlekedésbiztonsági programok alapján koordinálja a
feladatok teljesítését és mindenekelőtt közreműködik a közlekedési nevelés
végrehajtásában, a pótoktatásban és a közúti közlekedésben résztvevők
tájékoztatásában a közlekedésbiztonság elérésére irányuló intézkedésekről,
- koordinálja helyi szinten a közlekedési nevelési kiadványok és a közlekedési nevelés,
valamint a közlekedési balesetmegelőzés céljából fontos egyéb anyagok kiadását és
terjesztését.
4. A Tanács a helyi önkormányzat szakmai tanácskozási testülete, amely hét (7) tagból áll (a
továbbiakban: tagok).
A Tanács tagjait Lendva Község Községi Tanácsa nevezi ki a helyi önkormányzat szerveinek
képviselői közül és egyéb szervek, szervezetek és intézmények közül, amelyek tevékenysége a
közúti balesetmegelőzésre és nevelésre irányul.
A tagok mandátuma 4 évig tart.
5. A Tanács első ülésén tagjai közül, akik községi tanácstagok, kinevezi a Tanács elnökét és
alelnökét.
A Tanács első ülését a község polgármestere hívja össze és vezeti le a Tanács elnökének és
alelnökének kinevezéséig.
A Tanács az üléseken végzi a munkáját és hoz döntéseket, amely üléseken a községi
igazgatóság képviselői is jelen vannak, akik feladatokat látnak el a közlekedésrendezés és
ellenőrzés területén.
6. A szakmai technikai feladatokat a Tanács részére Lendva Község községi igazgatósága
biztosítja. A Tanács együttműködik a közlekedésért illetékes közügynökséggel és
minisztériummal.
7. A jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.
7. napirendi pont
Választások és kinevezések
7.1. Lendva Község Ellenőrző Bizottságának kinevezése
A tanácstagok az anyagot az ülés összehívását követően 2019.01.22-én kapták kézhez.
Az indoklás az előterjesztett formanyomtatványon található és a jelen jegyzőkönyv
elválaszthatatlan részét képezi.
A levezető elnök a községi tanács Ügyrendjének - a Felügyelő bizottság kinevezéséről szóló 44. cikke alapján titkos szavazást rendelt el.
A szavazás során az ülésen 17. községi tanácstag volt jelen.

Egyhangúlag elfogadásra került az alábbi:
18. sz. h a t á r o z a t:
A Az Ellenőrző Bizottság tagjainak kinevezése titkos szavazás alapján történik.
Ezt követően a levezető elnök javaslatot tesz, hogy a titkos szavazás lebonyolítását három tagú
bizottság végezze el, az alábbi összetételben:
1. elnök: Horvat Nataša
2. tag: Koncut Ivan
3. tag: Nemec Rozina
A szavazás során az ülésen 17. községi tanácstag volt jelen.
Egyhangúlag elfogadásra került az alábbi:
19. sz. h a t á r o z a t:
Az Ellenőrző Bizottság kinevezéséhez a titkos szavazás lebonyolítását három tagú bizottság
lássa el, az alábbi összetételben:
1. elnök: Horvat Nataša
2. tag: Koncut Ivan
3. tag: Nemec Rozina
A községi tanácstagok megkapták a szavazólapokat és lebonyolították a titkos szavazást.
A titkos szavazás lezárását követően a szavazatok megszámlálása és a bizottsági jegyzőkönyv
összeállítása miatt a levezető elnök 15.25 órakor szünetet rendelt el. A szünet 15.43. óráig
tartott.
Az ülés 15.43. órakor folytatódik.
A szavazás során az ülésen 17. községi tanácstag volt jelen.
A bizottság nevében a jelentést Nemec Rozina ismertette.
Összesen 17 tanácstag szavazott.
Érvénytelen szavazólap nem volt, minden szavazólap érvényes volt.
A jelöltek az alábbi számú szavazatot kapták:
1. Baša Drago
2. Čih Vesna
3. Farkaš Edvard

11 szavazat
13 szavazat
11 szavazat

4. Horvath Jožef
5. Kleiderman Peter
6. Matjašec Barbara
7. mag. Režonja Šimonka Ivanka
8. Šandor Franc
9. Špilak Franc
10. Varga Aleksander

11 szavazat
12 szavazat
7 szavazat
6 szavazat
15 szavazat
14 szavazat
10 szavazat

A szavazási eredmények alapján elfogadásra került:
20. sz. h a t á r o z a t:
Lendva Község Ellenőrző Bizottság tagjává az alábbi tagokat nevezik ki:
1. Baša Drago
2. Čih Vesna
3. Farkaš Edvard
4. Horvat Jožef
5. Kleiderman Peter
6. Šandor Franc
7. Špilak Franc
8. napirendi pont
Polgármesteri tájékoztató
A polgármester tájékoztatta a községi tanácstagokat, hogy megbízatását hivatásosan
gyakorolja, mivel rendkívül sok a tevékenység, ebben az időben még különösen sok, és hogy
2019.02.1-ével alpolgármesteri megbízatását dr. Kasaš Mihael is hivatásosan gyakorolja.
A polgármester tájékoztatta a községi tanácstagokat arról is, hogy holnap – 2019.01.24-én
csütörtökön - sajtókonferenciát tartanak.
A soron következő ülés 6.2.2019.02.6-án 15.00 órakor lesz.
A jelenlevő tanácstagok megállapodtak, hogy a községi tanácsülések a jövőben is ugyanabban
az időben, tehát 15.00 órakor, lesznek megtartva.
9. napirendi pont
Polgárok és intézmények beadványai
Polgári és intézményi beadványokra nem került sor.
10. napirendi pont
A községi tanácstagok kérdései és kezdeményezései
A községi tanácstagok kérdéseket nem tettek fel.

Az ülés 15.50 órakor ért véget.
Az ülésről hangfelvétel készült. A hangfelvételt Lendva Község Községi Tanácsának
ügyrendjével összhangban őrizik.

A jegyzőkönyvet összeállította:
BRAČIČ-SZABÓ Jasna

MAGYAR Janez:
Polgármester

