
Önkormányzat Képviselőtestülete 

8296 Monostorapáti 

Száma: 113-3/2010. 

 

                                                    J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. március 19-én  

               /pénteken/  7,30  órai kezdettel megtartott rendkívüli  nyilvános üléséről.  

 

Helye:  Monostorapáti Körjegyzőség hivatali helyisége 

. 

Jelen vannak:   Hárshegyi József  polgármester 

   Csillag Csaba   alpolgármester 

   Szálinger Péter  képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő  

    Varga János   képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:  

 

                                               Egyed Péter   képviselő 

   Polgár László   képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

 

                                              Sztrik Emilné   képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

              Takács Lászlóné             körjegyző 

     

Jegyzőkönyv hitelesítők: Szipőcs Csaba                        képviselő  

   Varga János                            képviselő   

    

Jegyzőkönyvvezető:              Takács Lászlóné    körjegyző  

 

Hárshegyi József polgármester üdvözölte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy az ülés   határozatképes, hisz 5    képviselő jelen van. 

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők: Szipőcs Csaba és Varga 

János  képviselők   lesznek. 

 

Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén fogadják el. 

 

A képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal nélkül 

elfogadták az alábbi napirendet:  

 

N a p i r e n d : 1./ Kisebbségi Önkormányzati Választás lebonyolításához Szavazatszámláló  

                                Bizottság megválasztása.  

 

                                Előadó: Hárshegyi József  

                                                Polgármester  
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N a p i r e n d :  

 

Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a kisebbségi választás lebonyolításához meg 

kell választani a szavazatszámláló bizottság tagjait.  

Felkérte Takács Lászlóné körjegyzőt mint a helyi választási iroda vezetőjét tegye meg 

javaslatát a tagokra.  

 

Takács Lászlóné körjegyző elmondta, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 

115/D. §-a értelmében a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának 

lebonyolításához kisebbségi szavazatszámláló bizottságot kell választani, 2010. március 22-

ig.  

Az előterjesztés nyilvános ülésen történő tárgyalásához a megkeresett szavazatszámláló 

bizottsági tag és póttag jelöltek hozzájárultak. 

 

Javasolta a szavazatszámláló bizottság tagjainak¨Kovácsné Bakó Ildikó, Somogyváriné 

Kalányos Ilona, Törökné Németh Erzsébet, póttagoknak: Vigh Lászlóné és Nagy Ildikót 

megválasztani. 

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a választási eljárásról szóló  115/E.§-a alapján a helyi 

választási iroda a választás évében május 31-ig levél útján tájékoztatja a választásra 

jogosultakat, a kisebbségi névjegyzékbe történő felvételről. A névjegyzékbe történő felvételt 

július 15. napjáig lehet kérni.  

Szavazásra a helyi képviselők és polgármesterek választásán kerül sor. 

 

Hárshegyi József polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a szavazatszámláló 

bizottság tagjainak megválasztásával kézfeltartással jelezze. 

 

Képviselőtestület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:  

 

15/2010./III.19./Ökt.sz.        h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23.§., (1) 

bekezdése, illetve a 115/D. §-a alapján Monostorapáti 

községben működő kisebbségi szavazatszámláló bizottság 

tagjait és póttagjait alábbiak szerint választja meg: 

 

Kisebbségi szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai: 

 

Kovácsné Bakó Ildikó Monostorapáti, Csokonai u.11. 

Somogyváriné Kalányos Ilona Monostorapáti, Jókai u.9. 

Törökné Németh Erzsébet Monostorapáti, Ady E.u.7/a.  

 

Póttagok:  

 

Vigh Lászlóné Monostorapáti, Iskola u.5.  

Nagy Ildikó Monostorapáti, Árpád u.14.  
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Képviselőtestület felkéri a polgármestert, és körjegyzőt, hogy a 

megválasztott kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjai és 

póttagjai eskütételéről, valamint részükre a megbízólevél 

kiadásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Hárshegyi József polgármester  

              Takács Lászlóné Körjegyző 

 

Határidő: 2010. március 22. 

 

 

 

Hárshegyi József polgármester a rendkívüli testületi ülést 8 órakor bezárta. 

 

 

k.m.f.t.  

 

 

 

 

         Hárshegyi József       Takács Lászlóné 

          Polgármester            körjegyző  

 

 

 

 

 

         Szipőcs Csaba                    Varga János  

           Jkv.hitelesítő                                                                            jkv.hitelsítő  

 

 

 

 

 


