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Polgármesteri beszámoló 

a 2019. év október havi helyhatósági választásokat követő 

alakuló ülésről 
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Kedves Csabaszabadi Lakosok! 

A helyhatósági választásokat követően ez alkalommal is köszönöm, hogy ennyien szavaztak és ezzel 

kinyilvánították véleményüket. Külön köszönöm mindazoknak, akik a következő ciklusra is bizalmat 

szavaztak nekem. Biztosíthatom Önöket, hogy ezentúl is a település érdekeit tartom szem előtt. 

Bízom benne, hogy folytathatjuk a megkezdett munkánkat. Ezúton is gratulálok minden megválasztott 

képviselőtársamnak, eredményes, közös munkát kívánva, de megköszönöm a képviselőjelöltek munkáját is, 

akik ugyan nem jutottak be a képviselő-testületbe, azonban az eddigiekben is mindig támogatták Csabaszabadi 

települést, rájuk a jövőben is számítunk. Továbbiakban a HVB tagjainak munkáját is köszönöm. 

Mindemellett kívánok Csabaszabadi minden lakosának erőt, egészséget, egyéni és közös sikerekben gazdag 

folytatást! 

Tájékoztatom a kedves lakosokat, hogy 2019. év október hó 24-én csütörtökön 9 órától kezdődően megalakult 

az új települési képviselő-testület.  Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitóval kezdődött, amit a választási 

bizottság tájékoztatója követett  a  választás eredményéről, a napirend előadója Bíró János,  a   Választási 

Bizottság elnöke  volt.   

Bíró János tájékoztatása: 

Csabaszabadi település tekintetében 2 fő polgármesterjelöltre leadott szavazatok az alábbiak szerint alakultak: 

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 182 db. 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:       6 db. 

Szeverényi Attiláné polgármesterjelöltre             102 érvényes szavazat érkezett. 

Szeverényi Szabolcs polgármesterjelöltre              74 érvényes szavazat érkezett. 

Így a megválasztott polgármester Szeverényi Attiláné lett. 

Csabaszabadi település tekintetében 10 fő képviselőjelöltre leadott szavazatok az alábbiak szerint alakultak: 

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma:       182 db. 

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:             0 db. 

1. Burai Csaba                                képviselőjelöltre                    72             érvényes szavazat érkezett. 

2. Gera János Ferencné                  képviselőjelöltre                    27              érvényes szavazat érkezett. 

3. Danczik Gábor                 képviselőjelöltre                    61              érvényes szavazat érkezett. 

4. Kesjárné Erős Erzsébet     képviselőjelöltre               85              érvényes szavazat érkezett. 

5. Lung János Pál                 képviselőjelöltre                    69              érvényes szavazat érkezett. 

6. Pócsik Gyula                             képviselőjelöltre                    31              érvényes szavazat érkezett. 

7. Tokár András                             képviselőjelöltre                    89      +       érvényes szavazat érkezett. 

8. Vida István                  képviselőjelöltre                     18             érvényes szavazat érkezett. 

9. Vincze-Szeverényi Tímea          képviselőjelöltre       79              érvényes szavazat érkezett. 

10.  Zsibrita Csaba                 képviselőjelöltre                    40              érvényes szavazat érkezett. 
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Megállapítható, hogy lényegében elenyésző, pár szavazatkülönbségen múlott az eredmény. 

A megválasztott egyéni listás képviselők tehát: 

Burai Csaba 

Kesjárné Erős Erzsébet 

Tokár András 

Vincze-Szeverényi Tímea 

 

Ezt követően az önkormányzati képviselők  eskütétele, megbízólevek átadása következett, majd a 

polgármester eskütétele és a megbízólevelének átadása. Megállapításra került a polgármesteri illetmény. 

Elfogadásra került az új SZMSZ. Állandó bizottság az alakuló ülésen nem alakult, mivel 2 fő képviselő nem 

vállalta a bizottsági tagságot. A polgármester javaslatára újbóli felterjesztésre kerül a soron következő testületi 

ülés alkalmával. 

Soron következő napirend az alpolgármester(ek) választása volt. A polgármester javaslatára alpolgármester a 

képviselő-testület tagjai közül Tokár András lett. Jogszabály lehetővé teszi a nem a képviselő-testület tagjai 

közül választott külsős alpolgármester megválasztását is. Mivel Lung János Pál 2010-2019-ig ellátta a 

településen az alpolgármesteri feladatokat, a település számára is nélkülözhetetlen a közreműködése, ezért 

javasoltam személyét erre a posztra. 

Így a megválasztott alpolgármester Tokár András lett, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott 

külsős alpolgármester pedig Lung János Pál.  

Csabaszabadi Község Önkormányzata egyéb önkormányzati   társulás társulási tanácsokba  minden esetben a 

polgármester, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester lett delegálva.  

Képviselők tiszteletdíjának megállapításának tárgyban változtatás nem történt, az eredeti rendelet maradt 

hatályban.  Burai Csaba képviselő javaslatára egyebek napirendi pont felvétele történt feladatmeghatározások 

tárgy megjelöléssel, határozathozatal a napirenden belül nem történt.  

Végezetül a bejelentéseket követően egy pohár pezsgővel való koccintást követően kívántak sok sikert a 

résztvevők az elkövetkezendő 5 évre. 
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A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat is 2019. október 24-én tartotta ünnepi alakuló ülését. Az alakuló 

ülésen a megválasztott képviselők Bíró Jánostól a Helyi Választási Bizottság elnökétől vették át a megbízó 

leveleket, majd letették szlovák és magyar nyelven is az esküt.  Az alakuló ülés a tisztségviselők 

megválasztásával folytatódott, ahol az önkormányzat elnökének Kesjár Mátyást, elnökhelyettesnek Gajdács 

Györgyöt választották. A képviselői vagyonnyilatkozatokkal foglalkozó bizottság vezetője Zubánné Kocsis 

Margit, a bizottság tagja pedig Gajdács György lett. 

 

         

 

Kívánok sikeres együttműködést a települési és a nemzetiségi önkormányzatok testületeinek! 

 

 

Szeverényi Attiláné  

                                                                             polgármester 


