OBČINA HODOŠ - HODOS KÖZSÉG, HODOŠ 52, 9205 HODOŠ - HODOS

ZAPISNIK
Konstitutivne 1. seje Občinskega sveta Občine Hodoš,
ki je bila v četrtek, dne 16. oktobra 2014, ob 19.30 uri v sejni sobi Občine Hodoš
Za sejo je bil predlagan naslednji
Dnevni red:
1.

Imenovanje mandatne komisije za pregled morebitnih prispelih pritožb ter pripravo predloga potrditve
mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana

2.

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana

3.

Poročilo posebne občinske volilne komisije o izidu volitev za člana občinskega sveta predstavnika
madžarske narodne skupnosti ter članov sveta madžarske samoupravne narodne skupnosti

4.

Poročilo mandatne komisije ter potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve
župana

5.

Slovesna prisega župana

6.

Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitev prisotnosti na seji je bil prisoten novoizvoljeni župan Ludvik Orban, kakor tudi vsi novoizvoljeni člani
občinskega sveta občine Hodoš in sicer, Rudolf Bunderla, Zdravko Kovač ml., Darko Roman, Boris Abraham, Štefka
Benčec, Ludvik Jonaš ml. in Ludvik Nemec kar pomeni, da so bili sklepčni.
Na seji so bili še prisotni: Jože Korpič - predsednik OVK, Bojan Bočkorec – predsednik POVK,
predstavniki medijev, MMR, RTV Lendava , Népújság , Vestnik ter računovodkinja Katalin Bunderla
Rudolf Bunderla (bivši župan): Na 1. redni konstitutivni seji Občine Hodoš za mandatno obdobje 2014-2018
je pozdravil vse navzoče novoizvoljene svetnike in svetnico, izvoljenega župana, predsednika OVK in POVK
Hodoš, predstavnike medijev, občinsko upravo. Povedal je, da bo zapisnik pisala Katalin Bunderla, ker je tajnica
Lidija Sever zaradi bolniške odsotna, ter prebral dnevni red. Takoj je prešel na 1. točko dnevnega reda.
Pod točko 1
Imenovanje ko misije za potrditev mandatov
Rudolf Bunderla (bivši župan): Za 3 člansko komisijo za pregled morebitnih prispelih pritožb, ter pripravo
predloga potrditev mandatov članov občinskega sveta kakor tudi za ugotovitev izvolitev za župana je predlagal
Štefko Benčec, Darka Romana ter Ludvika Jonaša. Komisija naj bi opravila dolžnost da preveri oziroma
pridobi podatke o morebitnih prispelih pritožb. Predlagajoče je vprašal ali sprejmejo imenovanje, kar so tudi
soglasno potrdili. Nato je prešel k 2 točki dnevnega reda
Pod točko 2
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v Občinski svet in voltev župana
Rudolf Bunderla (bivši župan) je predal besedo predsedniku OVK g. Jože Korpiču, da poda poročilo o izidu
lokalnih volitev za župana in Občinski svet.
Jože Korpič: Tudi on je pozdravil vse prisotne nato pa prebral poročilo o izidu volitev za člane Občinskega
sveta Občine Hodoš, kakor tudi za župana na rednih lokalnih volitvah , z dne 5. oktobra 2014
Volilna komisija je po končanju volitvah ugotovila:
- da je bil za župana izvoljen g. Ludvik Orban
1.
2.
3.
4.
5.
6.

v občinski svet občine Hodoš so bili izvoljeni:
Rudolf Bunderla
Zdravko Kovač
Štefka Benčec
Boris Abraham
Darko Roman
Ludvik Jonaš ml.

Komisija ni imela nobenih drugih pripomb, zato je predlagal komisiji za potrditev mandatov, da potrdijo
mandate.
Rudolf Bunderla (bivši župan) se je zahvalil predsedniku OVK Hodoš za kratko poročilo in še prosil
predsednika POVK g. Bojana Bočkorec za poročilo.
Pod točko 3
Poročilo posebne občinske volilne komisije o izidu volitev za člana občinskega sveta predstavnika
madžarske narodne skupnosti ter članov sveta madžarske samoupravne narodne skupnosti
Predsednik POVK Občine Hodoš Bojan Bočkorec je najprej pozdravil vse prisotne in čestital vsem izvoljenim
nato pa prebral poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Hodoš predstavnika madžarske
narodne samoupravne skupnosti na rednih lokalnih volitvah 2014, z dne 5. oktobra 2014.
Na lokalnih volitvah dne 5. oktobra 2014 za člana občinskega sveta Občine Hodoš predstavnika madžarske
narodne skupnosti je od 232 volivcev glasovalo 162 volivcev. Za kandidata Nemec Ludvika je bilo oddanih
91 glasovnic za kandidatko Eriko Könye pa 66 glasovnic. Komisija je ugotovila , da je bil za člana občinskega
sveta občine Hodoš predstavnika madžarske narodne skupnosti izvoljen Ludvik Nemec.
Predlaga da se potrdi njegov mandat, saj v postopku izvolitev ni bilo nobenih ugovorov oz. nepravilnosti.
V vednost je podal tudi poročilo glede izvoljenih članov v svet Madžarske Samoupravne Narodne skupnosti
občine Hodoš.
Izvoljeni so bili naslednji člani:
1. Boris Abraham
2. Ernest Tamaško
3. Tibor Eöry
4. Ludvik Nemec
5. Darko Roman
Rudolf Bunderla (bivši župan) se je zahvalil tudi predsedniku POVK za poročilo in prešel na naslednjo točko
dnevnega reda.
Pod točko 4
Poročilo mandatne komisije ter potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve
župana
Rudolf Bunderla (bivši župan) je povedal, da na sedež občine Hodoš tudi ni prispela nobena pritožba, če bi
morebiti katera prispela je to v pristojnosti komisije, da to poberejo in na podlagi ugotovitev podajo poročilo,
zato predlaga predsednici komisije Štefki Benčec da pobere potrdila od izvoljenih članov in nato poda poročilo.
Prosil je vse člane da pripravijo potrdila in predajo komisiji.
Predsednica je pobrala potrdila.
Rudolf Bunderla in predsednik OVK sta prosila medije, da za ta trenutek ne snemajo. Predal je besedo
predsednici komisije Štefki Benčec.
Štefka Benčec: je najprej pozdravila vse prisotne. Komisija je ob pregledu ugotovila, da imajo potrdilo za
izvolitev župana občine Hodoš g. Ludvika Orbana, sledeča potrdila za člana Občinskega sveta in sicer Boris
Abraham, Rudolf Bunderla, Zdravko Kovač, Štefka Benčec, medtem ko dve potrdili nista prisotni in sicer za
Darko Romana ter Ludvika Jonaša,. Imajo še potrdilo za izvolitev člana občinskega sveta predstavnika
madžarske narodne skupnosti Nemec Ludvika. Predsednik OVK je dodal, da ostali naj naknadno prinesejo
potrdila. Mediji se lahko vključijo
Rudolf Bunderla ( bivši župan ) je na podlagi poročila komisije in ugotovitev predlagal potrditev članov
občinskega sveta in potrditev izvoljenega župana skupaj in ne vsakega posebej. Ker nihče ni imel pripombe je
dal na glasovanje potrditev mandata za župana in občinski svet Občine Hodoš.
Člani komisije so glasovali SOGLASNO in sprejeli
Sklep, da se potrdi mandat župana in občinskih svetnikov Občine Hodoš

Rudolf Bunderla (bivši župan) : Preden je prešel k 5 točki se je zahvalil vsem dosedanjim članom občinskega
sveta, medijem, prisotni nadzornici, občinski upravi, kakor tudi vsem ki so prispevali k razvoju občine v
mandatnem obdobju 2010-2014, novemu občinskemu svetu je želel uspešno, produktivno konstruktivno
delovanje skupaj z županom na čelu, zahvalil se je vsem dosedanjim sodelavcem v občini Hodoš, kakor tudi
medijem za korektno poročanje. Nato je zaključil 4 točko in predal besedo novoizvoljenemu županu.
K točki 5
Slovesna prisega župana
Ludvik Orban ( župan občine Hodoš): je zahvalil za besedo nato je pozdravil vse prisotne in čestital
novoizvoljenim članom občinskega sveta, na kratko se je zahvalil za delo bivšemu vodstvu , županu, kakor tudi
občinskemu svetu za opravljeno delo v preteklem mandatu. Povedal je, da od občinskega sveta pričakuje
oziroma želi da bomo tudi v bodoče konstruktivni, da bomo razvoj občine peljali v takšno smer kot smo to delali
v preteklih štirih mandatih. Nato je člane sveta zaprosil, da poda svečano prisego.
» Svečano obljubljam in prisegam na ustavo Republike Slovenije, na Statut občine Hodoš, kakor tudi da bom
upošteval vse predpise kar se tiče zakonov, sklepov in odlokov občinskega sveta, želim dobro sodelovanje, jaz
nisem izvoljen zaradi tega, da bom županoval, tako kot se meni zdi, ampak tako kot se bomo dogovorili. Želim v
prvi vrsti to, da bomo dobro sodelovali in da bomo ta naš razvoj peljali naprej kot smo to bili navajeni. Ker smo
na narodnostno mešanem območju mi dovolite nekaj besed tudi v madžarščini.
Tisztelt jelenlévők, kedves tanácstagok engedjék meg, hogy esküdjek a Szlovén alkotmányra, a Hodos község
statutumára, hogy azon leszek teljes erőmmel, hogy a községet továbbra is ugy vezessem, ahogyan eddig
csináltam az elmúlt években és ugy mint jó gazda gazdálkodjak a tulajdonnal a község tulajdonával és az
emberek boldogulásáért. Köszönöm szépen. ».
Nato se je zahvalil za ta del in povedal, da ne glede na to, kako je občinski svet sestavljen moramo sodelovati
dobro vemo, da je mogoče nekaterim boleče prihod nazaj na to funkcijo, a kljub temu moramo delati in
sodelovati konstruktivno , ker smo bili zato izvoljeni za dobrobit občank in občanov. Nato je prešel na 6. točko
dnevnega reda
Pod točko 6
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Ludvik Orban (župan ): je predlagal 3 člansko komisijo oz. povedal je da bomo do naslednje seje pripravili vse
ostale člane oziroma predloge za ostale komisije. Predlogi so bili: Rudolf Bunderla, Zdravko Kovač, ter Ludvik
Nemec in obenem prosil, če sprejmejo to funkcijo. Soglasno so sprejeli funkcijo.
Nato je prosil občinski svet z dvigom rok za potrditev .
Člani komisije so glasovali 5 ZA 2 sta se zdržala.
Na koncu se je zahvalil obema predsednikoma volilnih komisij za opravljeno delo. Povedal je še, da bo
naslednja seja predvidoma v mesecu novembru, kjer bo podrobneje predstavljen program za naslednji mandat.
Ker drugih vprašanj se je seja zaključila ob 19 uri 45 minut.

Zapisala
Katalin Bunderla

Župan Občine Hodoš
Ludvik ORBAN

SPREJETI SKLEPI:
Sklep o imenovanju mandatne komisije za pregled morebitnih prispelih pritožb ter pripravo predloga potrditvedatov
mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
Sklep o potrditvi mandata župana
Sklep o potrditvi občinskih svetnikov Občine Hodoš
Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

