
MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

MUNKATESTÜLETEI 

 

HELYI ÖNKORMÁNYZATI TANÁCS 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. szeptember 17-én tartott ülésén kinevezte 

az alábbi összetételű helyi önkormányzati tanácsát:  

- elnök:  

1. Varnyú Zoltán, Horgos,  

- elnökhelyettes:  

2. Ilić Slađana, Magyarkanizsa, 

- tagok:  

3. Dr. Bimbó Mihály, Magyarkanizsa, 

4. Bodnár Ivett, Magyarkanizsa,  

5. Balázs Jadranka, Oromhegyes. 

A helyi önkormányzati tanács megvitatja a helyi önkormányzati rendszernek a községben való 

érvényesülését, a Községi Közigazgatási Hivatal szervezetével és működésével kapcsolatos 

kérdéseket, a köztársaság által a községre átruházott államigazgatási ügyek ellátását, 

megvizsgálja a községközi együttműködés kérdéseit, az illetékes szervnek javaslatokat tesz a 

község által más bel-és külföldi helyi önkormányzatokkal ápolt viszony és kapcsolatok 

létesítésére, fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint a helyi önkormányzat és 

közigazgatás körébe tartozó egyéb kérdéseket vitat meg. 

 

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI TANÁCS 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. szeptember 17-én tartott ülésén kinevezte 

az alábbi összetételű költségvetési és pénzügyi tanácsát:  

- elnök:  

1. Dobó Ella, Magyarkanizsa, 

- elnökhelyettes: 

2. Vajda Gabriella, Magyarkanizsa, 

- tagok:  

3. Domonkos Tibor, Magyarkanizsa, 

4. Koncz József, Magyarkanizsa,  

5. Tandari Zoltán, Magyarkanizsa 

A költségvetési és pénzügyi tanács megvitatja a községi ügyek pénzellátásával, az illetékekkel, 

díjakkal és egyéb közbevételekkel, a költségvetéssel és zárszámadással, a község által fölvett 

kölcsönökkel, a község adósságvállalásával és vagyonával kapcsolatos rendeletek és egyéb 

általános aktusok javaslatát, valamint a vagyonjogi viszonyokat és pénzügyeket érintő egyéb 

kérdéseket. 

 

KOMMUNÁLIS, LAKÁS- ÉS TELEKÜGYI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI 

TANÁCS 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. szeptember 17-én tartott ülésén kinevezte 

az alábbi összetételű kommunális, lakás-és telekügyi, városrendezési és közlekedési tanácsát:  

- elnök:  

1. Ilić Slađana, Magyarkanizsa, 

- elnökhelyettes:  

2. Samu Tibor, Horgos, 

- tagok:  

3. Törteli István, Martonos, 

4. Bontovics István, Tóthfalu,  



5. Ždero Marko, Magyarkanizsa. 

A kommunális, lakás-és telekügyi, városrendezési és közlekedési tanács a kommunális 

tevékenységek ellátásával és fejlesztésével, az építési terület rendezésével és használatával, a 

lakásépítéssel és lakásügyi viszonyokkal kapcsolatos rendeletek és egyéb általános aktusok 

javaslatát, valamint e szakterület egyéb kérdéseit, továbbá az energiaszolgáltató művek 

tervezését és építését, illetve az üzemanyagfajták mindegyikével való ellátást érintő egyéb 

kérdéseket, valamint a község területén való területi tervezés és városrendezés körébe tartozó 

rendeletek és egyéb általános aktusok javaslatát, valamint e szakterület egyéb kérdéseit, 

ezenkívül a városi és városkörnyéki közúti (menetrendszerű és menetrenden kívüli) 

személyszállítással, helyi és osztályba nem sorolt utak és települési utcák építésével, 

karbantartásával és használatával kapcsolatos, valamint a szakterülethez tartozó egyéb 

kérdéseket vitat meg. 

 

GAZDASÁGI ÉS VÁLLALKOZÁSÜGYI TANÁCS 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. szeptember 17-én tartott ülésén kinevezte 

az alábbi összetételű gazdasági és vállalkozásügyi tanácsát:  

- elnök: 

1. Pletikoszity Tibor, Orom,  

- elnökhelyettes:  

2. Tandari Zoltán, Magyarkanizsa, 

- tagok:  

3. Bohata József, Magyarkanizsa, 

4. Vörös Attila, Horgos,  

5. Tomin Zoran, Magyarkanizsa. 

A gazdasági és vállalkozásügyi tanács figyelemmel kíséri és megvitatja a kisipart, vendéglátást, 

kereskedelmet, árutartalékokat, egyéni vállalkozásokat, valamint az üzlettér rendezését, 

biztosítását és igénybevételét érintő, illetve az egyes gazdasági ágazatok és a vállalkozások 

fejlődésére nézve fontos egyéb kérdéseket. 

 

MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCS 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. szeptember 17-én tartott ülésén kinevezte 

az alábbi összetételű mezőgazdasági és környezetvédelmi tanácsát:  

- elnök:  

1. Szabó József, Adorján,  

- elnökhelyettes:  

2. Kravić Miloš, Magyarkanizsa, 

- tagok: 3. Szarapka Ede, Kispiac, 

4. Fekete Zsanett, Horgos,  

5. Tomin Zoran, Magyarkanizsa. 

A mezőgazdasági és környezetvédelmi tanács a mezőgazdaságot, erdészetet, vízgazdálkodást 

és a község mezőgazdasági, élelmiszer-ipari termékekkel való ellátását érintő, a környezet, a 

levegő, a természet és a természeti javak védelmét és előmozdítását, a zajvédelmet érintő 

kérdéseket vitat meg, és figyelemmel kíséri a környezetet veszélyeztető ártalmak 

megakadályozásával és elhárításával kapcsolatos tevékenységeket, valamint a szóban forgó 

szakterületek fejlesztésére nézve fontos egyéb kérdéseket. 

 

MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI TANÁCS 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. szeptember 17-én tartott ülésén kinevezte 

az alábbi összetételű művelődési és oktatási tanácsát:  

- elnök:  



1. Rövid Jenő, Horgos,  

- elnökhelyettes:  

2. Todić Đorđe, Ilonafalu, 

- tagok:  

3. Rice Ágota, Magyarkanizsa, 

4. Széll János, Martonos,  

5. Mandarić Dejan, Magyarkanizsa. 

A művelődési és oktatási tanács megvitatja a művelődési szakterületet érintő rendeletek és 

egyéb általános aktusok javaslatát, a művelődési programok megvalósítására tett 

kezdeményezéseket és javaslatokat, valamint e szakterület és a műemlékvédelem egyéb 

kérdéseit, megvitatja az oktatási szakterületet érintő rendeletek és egyéb általános aktusok 

javaslatát és idevágó kérdéseket, figyelemmel kíséri és megvitatja a képviselő-testület, 

képviselő-testületi szervek és munkatestületek működése nyilvánosságának érvényesülését és 

működésükről a nyilvánosság tájékoztatásának módját, továbbá megvitatja a tájékoztatási 

szakterületet érintő rendeletek és egyéb általános aktusok javaslatát és idevágó kérdéseket. 

 

IFJÚSÁGI ÉS SPORTÜGYI TANÁCS 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. szeptember 17-én tartott ülésén kinevezte 

az alábbi összetételű ifjúsági és sportügyi tanácsát:  

- elnök: 1. Todić Đorđe, Ilonafalu 

- elnökhelyettes:  

2. Nagy Attila, Oromhegyes, 

- tagok:  

3. Pálfi Krisztián, Magyarkanizsa, 

4. Sőreg Anita, Magyarkanizsa,  

5. Teslić Zoran, Oromhegyes 

Az ifjúsági és sportügyi tanács megvitatja a szakterületet érintő rendeletek és egyéb általános 

aktusok javaslatát, valamint minden egyéb idevágó kérdést. 

 

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI, HARCOS- ÉS ROKKANTÜGYI TANÁCS 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. szeptember 17-én tartott ülésén kinevezte 

az alábbi összetételű szociális és gyermekvédelmi, harcos-és rokkantügyi tanácsát:  

- elnök:  

1. Puljai Fadil, Horgos, 

- elnökhelyettes:  

2. Dr. Bús Mária, Magyarkanizsa, 

- tagok:  

3. Bús Szuzanna, Magyarkanizsa, 

4. Kaszás Éva, Magyarkanizsa,  

5. Balázs Jadranka, Oromhegyes. 

A szociális és gyermekvédelemi, harcos-és rokkantügyi tanács megvitatja a szociális és 

gyermekvédelmet, harcos-és rokkantügyet érintő rendeletek és egyéb általános aktusok 

javaslatát, valamint minden egyéb idevágó kérdést. 

 

JOGSZABÁLY-, FOLYAMODVÁNY- ÉS INDÍTVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. szeptember 17-én tartott ülésén kinevezte 

az alábbi összetételű jogszabály-, folyamodvány-és indítványügyi bizottságát:  

- elnök:  

1. Utasi Jenő, Tóthfalu, 

- elnökhelyettes:  



2. Beharović Ervin, Magyarkanizsa,  

- tagok:  

3. Dognár Viktor, Horgos, 

4. Kónya Farkas Hajnalka, Magyarkanizsa,  

5. Matić Ivan, Horgos. 

A jogszabály-, folyamodvány-és indítványügyi bizottság a képviselő-testület által elfogadni 

tervezett rendeletek és egyéb általános aktusok javaslatának az alkotmánnyal, a törvényekkel, 

az alapszabállyal és egyéb jogszabályokkal való összhangját vitatja meg, a képviselő-

testületnek saját javaslatokat tesz, és véleményt nyilvánít. A bizottság a törvénnyel 

összhangban véglegesíti a Szerb Köztársaság Alkotmánybíróságához címzettvélemény vagy 

válasz javaslatát az alapszabály, a képviselő-testület által hozott rendeletek és egyéb általános 

aktusok alkotmányosságának, illetve törvényességének mérlegelésére indult eljárásban. A 

bizottság megerősíti a képviselő-testületi rendeletek és egyéb jogszabályok egységes 

szerkezetbe foglalt szövegét, és megvitatja a képviselő-testület által hozott jogszabályok hiteles 

értelmezésének javaslatát. A bizottság áttekinti a képviselő-testülethez intézett lakossági 

folyamodványokat és indítványokat, és a bennük foglalt kérdések megoldására intézkedéseket 

javasol. 

 

EMLÉKMŰ- ÉS UTCANÉVBIZOTTSÁG 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. szeptember 17-én tartott ülésén kinevezte 

az alábbi összetételű emlékmű-és utcanév bizottságát:  

- elnök:  

1. Kávai Szabolcs, Magyarkanizsa, 

- elnökhelyettes:  

2. Beharović Ervin, Magyarkanizsa,  

- tagok:  

3. Tóth Vilmos, Magyarkanizsa, 

4. Dr. Bimbó Mihály, Magyarkanizsa,  

5. Rakić Nebojša, Magyarkanizsa. 

Az emlékmű-és utcanévbizottság a nyilvános helyeken való emlékműállításról, valamint az 

utcák és terek nevének meghatározásáról szóló képviselő-testületi jogszabályban megállapított 

ügyeket lát el. 

 

INGATLANOK ÉS JOGOK FORGALMI ÉRTÉKÉT FÖLBECSÜLŐ ÉS MEGÁLLAPÍTÓ 

BIZOTTSÁG 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. szeptember 17-én tartott ülésén kinevezte 

az alábbi összetételű ingatlanok és jogok forgalmi értékét fölbecsülő bizottságát: 

- elnök: 

1. Puljai Fadil, Horgos, 

- tagok: 

2. Szabó József, Adorján,  

3. Bohata József, Magyarkanizsa,  

4. Borsos Karolina, Ilonafalu, 

5. Matić Ivan, Horgos. 

Az ingatlanok és jogok forgalmi értékét fölbecsülőbizottság természetes és jogi személyek 

kérésére Magyarkanizsa község területén levő ingatlanaik és jogaik forgalmi értékének 

fölbecsülését és megállapítását végzi, az ingatlanok és jogok forgalmi értékének elvégzett 

becslésről és megállapításáról kiállítja a megfelelő aktust, és az elvégzettértékbecslésekről és 

értékmegállapításokról nyilvántartást vezet. 

 



ELISMERÉSEKET ADOMÁNYOZÓ BIZOTTSÁG 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. szeptember 17-én tartott ülésén kinevezte 

az alábbi összetételű elismeréseket adományozó bizottságot: 

- elnök: 

1. Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa, 

- tagok: 

2. Dr. Törteli Telek Márta, Martonos,  

3. Kalmár Eszter, Horgos, 

4. Rakić Miloš, Magyarkanizsa,  

5. Kravić Miloš, Magyarkanizsa. 

Az elismeréseket adományozó bizottság kiírja a Magyarkanizsa község nyilvános 

elismeréseiről szóló rendelettel (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 9/14. sz.) összhangban 

értékeli a nyilvános elismerésre érkezett jelöléseket, és a díj odaítélésének évében legkésőbb 

augusztus 31-éig a Községi Tanácshoz benyújtja a nyilvános elismerésben részesítendő 

jelöltekre tett javaslatát. 

 

NEMI EGYENJOGÚSÁGI BIZOTTSÁG 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. október 15-éntartott ülésén kinevezte az 

alábbi összetételű nemi egyenjogúsági bizottságot:  

- elnök: 

1. Crkvenjakov Gizella, Magyarkanizsa, 

- tagok: 

2. Dobó Ella, Magyarkanizsa, 

3. Gajódi Bajusz Zolna, Magyarkanizsa, 

4. Hallgató Izabella, Martonos, 

5. Bagi Berta, Kispiac, 

6. Bicskei Ibolya, Adorján, 

7. Ilić Slađana, Magyarkanizsa. 

A nemi egyenjogúsági bizottság a nemi egyenjogúság előmozdításának szemszögéből áttekinti 

a képviselő-testület által meghozandó rendeletek és más általános aktusok javaslatát, a nemi 

egyenjogúság tiszteletben tartása tekintetében megvizsgálja a politika irányításának és a 

képviselő-testületi aktusok községi végrehajtó szervek, valamint a képviselő-testületnek 

felelőséggel tartozó egyéb szervek és tisztségviselők részéről való végrehajtását, különösen 

azokét, amelyek községi szinten az esélyegyenlőség politikájának megvalósítását szolgálják, 

valamint a nőknek és férfiaknak a község köz-és politikai életében döntéshozói helyzetben való 

arányos képviseletére vonatkozó szabványok alkalmazása terén a helyi cselekvési terveket. 

 

IFJÚSÁGI TANÁCS 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. október 15-éntartott ülésén kinevezte az 

alábbi összetételű ifjúsági tanácsot: 

- elnök: 

1. Bagány Ágnes, Magyarkanizsa, 

- tagok: 

2. Erdélyi Olivér, Orom,  

3. Vígi Sára, Magyarkanizsa,  

4. Pálfi Krisztián, Magyarkanizsa,  

5. Bontovics Virág, Tóthfalu, 

6. Ervin Beharović, Magyarkanizsa, 

7. Lazar Kuzmanović, Ilonafalu, 

8. Ivanović Laura, Magyarkanizsa, 



9. Bodnár Ivett, Magyarkanizsa,  

10. Pletikoszity Árpád, Orom,  

11. Kovács Petra, Magyarkanizsa. 

Az ifjúsági tanács: 1) kezdeményezi, és részt vesz a helyi ifjúságpolitika kidolgozásában az 

oktatás, sport, szabadidő-eltöltés, foglalkoztatottságnövelés, tájékoztatás, tevékeny részvétel, 

esélyegyenlőség-biztosítás, egészségügy, művelődés, nemi egyenjogúság, erőszak-, és 

bűnmegelőzés, joghozzáférés, fenntartható fejlődés és környezetvédelem terén, valamint a 

fiatalokat érintő egyéb területeken; 2) részt vesz a nemzeti ifjúságstratégiával egybehangzó 

helyi külön cselekvési tervek, programok és politikák kidolgozásában, és figyelemmel kíséri a 

végrehajtásukat; 3) véleményezi a fiatalokat érintő kérdéseket, és azokról tájékoztatja a községi 

szerveket; 4) véleményezi a fiatalokat érintő szakterületeken képviselő-testület által hozandó 

jogszabályok és rendeletek tervezetét; 5) éves és időszakos jelentéseket fogad el a helyi 

ifjúságpolitika, a helyi ifjúsági cselekvési tervek és programok megvalósításáról, majd azokat 

a képviselő-testület, a polgármester és a Községi Tanács elé terjeszti; 6) kezdeményezi ifjúsági 

projektek előkészítését vagy a községnek ifjúsági programokban és projektumokban való 

részvételét –a fiatalok helyzetének előmozdítása és a községi hatáskörbe tartozó jogaik 

érvényesítésének biztosítása céljából; 7) serkenti a község, valamint az ifjúsági szervezetek és 

egyesületek közötti együttműködést, és támogatja tevékenységük megvalósítását; 8) serkenti 

az ifjúságot érintő községközi együttműködés megvalósítását, és arról tájékoztatja a községi 

szerveket; 9) véleményezi a fiatalokat érintő, részben vagy teljes egészében községi 

költségvetésből támogatott projektek javaslatát, figyelemmel kíséri a megvalósításukat, és az 

illetékes községi szervnek véleményt nyilvánít. 

 

MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI HELYI FOGLALKOZTATÁSÜGYI TANÁCS 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. október 15-én kinevezte az alábbi 

összetételű magyarkanizsai községi helyi foglalkoztatásügyi tanácsot: 

- elnök: 

1. Pletikoszity Tibor, Orom, 

- tagok: 

2. Apró Varga Szilke, Magyarkanizsa, 

3. Újvári Zsombor, Magyarkanizsa,  

4. Samu Tibor, Horgos,  

5. Tomin Zoran, Magyarkanizsa,  

6. Petković Duško, Magyarkanizsa. 

A magyarkanizsai községi helyi foglalkoztatásügyi tanács ajánlásokat tesz, és véleményt 

nyilvánít a községi szerveknek a foglalkoztatás előmozdítását érintő kérdésekben, 

intézkedéseket javasol az új munkahelyek nyitására, valamint a hosszú idejű munkanélküliség 

veszélyének kitett munkanélküli-kategóriák foglalkoztatására (nők, 30 év alattiak, 50 év 

fölöttiek), intézkedéseket javasol a rokkantak és a csökkent munkaképességűek 

foglalkoztatására és szakmai rehabilitációjára, valamint azon etnikai kisebbséghez tartozók 

foglalkoztatására, akiknek körében kifejezettebb a munkanélküliség aránya, intézkedéseket 

javasol az önfoglalkoztatás serkentésére, a közmunkai foglalkoztatásra, munkanélkülieknek 

szervezendő képzéseket javasol, véleményezi közmunkák lebonyolításának indokoltságát, 

elfogadás előtt véleményezi a helyi foglalkoztatási cselekvési tervet, a foglalkoztatási ágazatot 

érintő egyéb kérdésekben ajánlásokat tesz, és véleményt nyilvánít a községiszerveknek. 

 

KÖZSZOLGÁLATI FOGYASZTÓI TANÁCS 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. október 15-én tartott ülésén kinevezte az 

alábbi összetételű közszolgálati fogyasztói tanácsot: 

- elnök: 



1. Domonkos Rezső, Kispiac, 

- tagok: 

2. Vörös Attila, Horgos,  

3. Nagy Natália, Adorján, 

4. Šamu Marina, Magyarkanizsa, 

5. Tandari Zoltán, Magyarkanizsa. 

A közszolgálati fogyasztói tanács megvitatja a közszolgálatok terveit, programjait és 

jelentéseit, és álláspontjáról tájékoztatja a képviselő-testületet és a nyilvánosságot, 

megvizsgálja a közszolgálatok szolgáltatásaiban elért minőségi színvonalat és volument, mint 

a kommunális termékek és szolgálatások árát, illetve a közszolgálati szolgáltatások díjának 

mértékét. 

 

MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONYOKKAL 

FOGLALKOZÓ TANÁCS 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. október 15-én tartott ülésén kinevezte az 

alábbi összetételű magyarkanizsai községi nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsot: 

– a magyar nemzeti közösség nemzeti tanácsa javaslata alapján a magyar nemzetiségű tagok: 

1. Varjú Potrebić Tatjana, Magyarkanizsa,  

2. dr. Bimbó Mihály, Magyarkanizsa,  

– a roma nemzeti közösség nemzeti tanácsa javaslata alapján a roma nemzetiségű tagok: 

3. Savić Dusija, Magyarkanizsa,  

4. Kolompár József, Horgos,  

– a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület Ügyintézési és Mandátumügyi Bizottsága 

javaslata alapján a szerb nemzetiségű tagok: 

5. Rakić Nebojša, Magyarkanizsa,  

6. Ždero Marko, Magyarkanizsa. 

A tanács az alábbi ügyeket látja el: 1) véleményezi a képviselő-testület és a végrehajtó szervek 

által meghozandó, a nemzeti egyenjogúságot érintő rendeletek, jogszabályok és egyéb aktusok 

javaslatát; 2) megvitatja a nemzeti egyenjogúságnak Magyarkanizsa község területén való 

érvényesülésével kapcsolatos kérdéseket, különösen a hivatalos nyelv-és íráshasználatban, a 

tájékoztatásban, az oktatásban és nevelésben, a foglalkoztatásban, a művelődési 

alkotótevékenységben és egyéb olyan szakterületeken, ahol a nemzeti egyenjogúságról fontos 

gondoskodni; 3) a szerb néphez, a magyar és roma nemzeti kisebbséghez tartozók kollektív és 

egyéni jogait figyelemmel kíséri, megvitatja, és az előmozdításukra intézkedéseket javasol; 4) 

figyelemmel kíséri a zászló, címer és egyéb jelképek és nemzeti ismertetőjegyek használatával 

kapcsolatos kérdéseket szabályozó törvények és egyéb jogszabályok végrehajtását; 5) kiveszi 

részét az egyenjogúságot, megértést és multikulturalizmust ösztönző községi tervek és 

projektek kidolgozásából és valóra váltásából; 6) figyelemmel kíséri a nemzeti egyenjogúság 

előmozdítására irányuló valamennyi terv és projekt pénzellátását; 7) figyelemmel kíséri a 

helyzetet, és az illetékes községi, tartományi és köztársasági szerveknek intézkedések 

megtételét javasolja a nemzeti alapú megkülönböztetés minden formájának 

megakadályozására; 8) ösztönzi a szerb nép, a magyar és a roma nemzeti kisebbség 

kultúrájának, hagyományainak és szokásainak ápolására alakult civilszervezetek működését és 

fejlesztését; 9) a nemzeti egyenjogúságnak a törvénnyel és a községi alapszabállyal 

összhangban történő érvényesítésével, védelmével és előmozdításával kapcsolatos egyéb 

ügyeket is ellát. 

 

MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI MIGRÁCIÓIRÁNYÍTÁSSAL ÉS TARTÓS 

MEGOLDÁSOKKAL FOGLALKOZÓ TANÁCS 



A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. október 15-én tartott ülésén kinevezte az 

alábbi összetételű magyarkanizsai községi migrációirányítással és tartós megoldásokkal 

foglalkozó tanácsot: 

- elnök: 

1. Fejsztámer Róbert, magyarkanizsai polgármester 

- tagok:  

2. Telek Krisztina, a magyarkanizsai Szociális Központ igazgatója 

3. Bicskei Ibolya, községitanács-tag szociális és egészségvédelem szakterület 

4. Cseszkó Mónika, a magyarkanizsai Vöröskereszt titkára 

5. Ždero Marko, községi tanácstag kommunális tevékenységek és közművek szakterület 

6. Đaković Miodrag, menekültügyi biztos 

A magyarkanizsai községi migrációirányítással és tartós megoldásokkal foglalkozó tanács 

feladata, hogy a Magyarkanizsa község területén elhelyezett menekültek és belső hontalanok 

problémájának tartós megoldására átgondoltönkormányzati stratégiai és cselekvési terveket 

készítsen elő, dolgozzon ki és hajtson végre, és elvégezze a szükséges tevékenységeket. 

 

AZ ETIKAI KÓDEX ALKALMAZÁSÁT FIGYELEMMEL KÍSÉRŐ TANÁCS 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. október 15-én tartott ülésén kinevezte az 

etikai kódex alkalmazását figyelemmel kísérő tanácsot az alábbi összetételben: 

- elnök: 

1. Savelin Zoltán, Martonos, 

- tagok: 

2. Dr. Zapletán Géza, Magyarkanizsa,  

3. Horvát Ákos, Magyarkanizsa, 

4. Csanádi Bertalan, Magyarkanizsa, 

5. Törteli Krisztián, Magyarkanizsa, 

6. Petković Duško, Magyarkanizsa, 

7. Šamu Vanja, Magyarkanizsa. 

Az etikai kódex alkalmazását figyelemmel kísérő tanács: 1) figyelemmel kíséri, hogy a 

tisztségviselők betartják-e az etikai kódex rendelkezéseit; 2) információkat gyűjt a 

tisztségviselőknek az etikai kódexszel kapcsolatos magatartásáról; 3) figyelemmel kíséri és 

elemzi az etikai kódex eredményes alkalmazását értintő eseményeket és jelenségeket; 4) a 

községben és szélesebb körben ismerteti az etikai kódex alkalmazását; 5) az etikai kódex 

alkalmazását előmozdító cselekményeket javasol, és ilyeneket önállóan foganatosít; 6) az 

etikai kódex alkalmazásával kapcsolatban a tisztségviselőknek, állampolgároknak, 

köztájékoztatási eszközöknek, szerveknek és szervezeteknek tanácsokat ad, és véleményt 

nyilvánít; 7) együttműködik a hasonló tevékenységet folytató intézményekkel; 8) a jelen 

alapszabályban és egyéb jogszabályokban meghatározott egyéb ügyeket lát el. 


