Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
40-13/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült a képviselő-testület 2010. augusztus 9-én megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza ülésterme
Jelen vannak:
Molnár Gyula polgármester, Halászné Kovács Éva alpolgármester asszony, Ámán István,
Dobos Jánosné, Fenyvesiné Kabók Aranka, dr. Gulyás Attila, Krizsics János, Matula Jánosné,
Vasaji László és Vörös Sándor képviselők (10 fő)
Távoltmaradt (igazoltan):
Ablonczy Gábor és Kissné Korsós Ágnes képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Kovács Éva jegyző asszony
/Az ülés összehívása az idő rövidsége miatt telefonon történt/
Molnár Gyula polgármester úr
Tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Az ülés határozatképes, mivel 10 fő
képviselő jelen van, így azt megnyitotta.
Javasolta, hogy az alábbi 1 napirendi pontot tárgyalja meg a testület.
1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Képviselő-testület tagjai a felsorolt napirendet 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
határozathozatal nélkül elfogadták megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása.
1./ Napirend:
Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

Kovács Éva jegyző asszony
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választását 2010. október 3. napjára tűzte ki. A
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény Vtv. 23. §. (2) bekezdése értelmében a helyi
választási bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a képviselő-testület a
választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon választja meg.

Személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz javaslatot. Miután az egyik jelölt a 3.
számú szavazókörben, Szavazat Számláló Bizottsági tag, ezért őt onnan törölni kell.
Ezt figyelembe véve a helyi választási bizottság tagjaira a jegyző asszony megtette javaslatát.
A képviselő-testület ezt követően 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

265/2010. sz. Kt.h.
Helyi Választási bizottsági tagok megválasztása
Határozat

1.) Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
1997. évi C. tv. 23. § -ának (2) bekezdéseiben kapott jogkörében eljárva a Dunavecse Helyi
Választási Bizottságba az alábbi személyeket választja meg tagnak, illetve póttagnak:
Tagok: Laub Miklós Dunavecse, Gerle u. 3.
Nyámádi Ferencné Dunavecse, Báthory u. 13.
Kerekné Markovits Julianna Dunavecse, Honvéd u. 33.
Póttag: Fodor Ilona Dunavecse, Sallai u. 13.
Faragóné Németh Mária Dunavecse, József A. u. 31.
2.) A képviselő-testület felkéri Molnár Gyula polgármestert , hogy a megválasztott bizottsági
tagoktól az esküt vegye ki, egyúttal a helyi választási bizottsági tagok és póttagok
megválasztásáról szóló 275/2006.(VII. 27.) Kt. határozatát az új bizottság alakuló ülése
napján hatályon kívül helyezi, továbbá a 45/2010. számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
A 3. számú szavazókörbe megválasztott Kerekné Markovits Juliannát a Szavazat Számláló
Bizottság tagjai közül törli.
Határidő: 2010. augusztus 15.
Felelős: Kovács Éva jegyző asszony
Határozatról értesül: érintettek
irattár
A rendkívüli ülésen több napirend nem volt, polgármester úr megköszönte a képviselők
munkáját, majd az ülést bezárta.

Kmft.

Molnár Gyula
Polgármester

Kovács Éva
Jegyző
Hitelesítem: ……………………..
……………………..
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