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A Helyi Választási Bizottság kiegészítéséről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 13-án –csütörtök–
du. 15:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Toldi Irodájában
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Béres Barnabás
Fábián Béla
Nagy János
Karácsony Gyula

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Tóth Kitti

jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol: Varga László képviselő
Béres Barnabás polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a megjelenteket,
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 4 fő
jelen van, a képviselő-testület ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére
2. Különfélék
4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére
2. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére
Béres Barnabás polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Ismerteti a Helyi
Választási Bizottság kiegészítésére vonatkozó előterjesztést. Az április 6-án tartandó
országgyűlési képviselő választásra Helyi Választási Bizottságot kell választani. A 4 évvel
ezelőtti Helyi Választási Bizottsági tagok közül egy személy elhunyt, két személy elköltözött
a faluból, egy tag és egy póttag pedig nem tudta vállalni, így szükségessé vált a tagok
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kiegészítése. 4 új bizottsági tag és egy póttag megválasztására tett javaslatot a megüresedett
helyek betöltésére a jegyző, mint a helyi választási iroda vezetője. A Képviselő-testület
feladata a tagok megválasztása.
Kéri a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges kérdéseiket.
Karácsony Gyula képviselő: Egyetért az előterjesztésben szereplő tagok megválasztásával.
Reméli, hogy jó és sikeres munkát fog végezni a Helyi Választási Bizottság.
Fábián Béla alpolgármester: A bizottságban ki lesz az elnök?
Dr. Köstner Dávid aljegyző: A bizottság tagjai maguk közül válasszák meg az elnököt, nem a
Képviselő-testületnek kell dönteni róla.
Béres Barnabás polgármester: Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a
képviselő-testület tagjait, szavazzanak egyetértenek-e a Helyi Választási Bizottság
kiegészítéséről szóló előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási Bizottság
kiegészítésére tett javaslatot, és azt a 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) 23. §szerint az alábbiak szerint elfogadta:
A Helyi Választási Bizottság tagjai:
•
•
•
•

Munkácsy Sándorné Told, Széchenyi u. 7 szám alatti,
Nagy Jánosné Told, Kossuth. u 29. szám alatti,
Tóth Zoltán Told, Petőfi u. 49. szám alatti
Varga Zoltánné Told, Kossuth u. 21. szám alatti lakosok

póttagja:
•

Kiss Tibor Széchenyi u. 15. szám alatti lakos.

Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól és póttagtól a határozat melléklete
szerinti esküt a Ve. 37.§ (1) bekezdése alapján 5 napon belül vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos
Melléklet a …./2014. (…….) számú TKt határozathoz:

Én, (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű
leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a Helyi Választási Bizottsági
) tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!

4 jelenlevő képviselőből 4 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
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13/2014. (III. 13.) számú TKt határozat:
Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Választási
Bizottság kiegészítésére tett javaslatot, és azt a 2013. évi XXXVI. Törvény
(továbbiakban: Ve.) 23. §-szerint az alábbiak szerint elfogadta:
A Helyi Választási Bizottság tagjai:
•
•
•
•

Munkácsy Sándorné Told, Széchenyi u. 7 szám alatti,
Nagy Jánosné Told, Kossuth. u 29. szám alatti,
Tóth Zoltán Told, Petőfi u. 49. szám alatti
Varga Zoltánné Told, Kossuth u. 21. szám alatti lakosok

póttagja:
• Kiss Tibor Széchenyi u. 15. szám alatti lakos.
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól és póttagtól a határozat
melléklete szerinti esküt a Ve. 37.§ (1) bekezdése alapján 5 napon belül vegye ki.
Felelős:
Határidő:

HVI vezető, polgármester
azonnal és folyamatos

Melléklet a 13/2014. (III. 13.) számú TKt határozathoz:
Én, (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű
leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a Helyi Választási Bizottsági
) tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Béres Barnabás polgármester, ülésvezető
elnök a képviselő-testület ülését bezárta.
kmft.

Béres Barnabás
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző
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