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J e g y z ő k ö n y v  

2019. május 16. napján 8,00 órakor az Önkormányzati Épület Tanácskozó termében megtartott nyilvános 

képviselőtestületi ülésről. 

Jelen vannak:  Németh Zsolt polgármester 

 Hajas Róbert képviselő 

 Zsuppán Béla  képviselő 

 Szita Gabriella  jegyző 

Igazoltan távol: Pongrácz Ernőné  alpolgármester 

 Laska Róbert képviselő 

Németh Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket, ezt követően megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, jelenlévő képviselők száma 3 fő.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a képviselő–testületi ülés összehívására Vasboldogasszony Község 

Önkormányzati Képviselő–testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015 

(I.7.) önkormányzati rendelet 12. §. (1) (2) bekezdése alapján, meghívó kiküldése nélkül került sor. Németh Zsolt 

polgármester a képviselő-testületi ülés összehívására okot adó sürgős, halasztást nem tűrő esetként Helyi 

Választási Bizottság póttag választását jelölte meg. 

A képviselő-testület egyhangúan a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el: 

Napirend: 

1. Helyi Választási Bizottság póttag választás 

Előadó: Németh Zsolt polgármester 

2. Egyéb 

Napirend tárgyalása: 

1.)  Helyi Választási Bizottság póttag választás 

Előadó: Németh Zsolt polgármester 

Németh Zsolt polgármester: Felkérte a jegyzőt ismertesse a napirendet.  

Szita Gabriella jegyző: A napirenddel kapcsolatosan elmondta, hogy a hatályos Választási törvény szerint a helyi 

választási iroda vezetője tesz javaslatot a helyi választási bizottság tagjaira, amely alapján dönt a képviselő-testület. 

Elmondta, hogy a helyi választási bizottságnak jelenleg lemondás miatt 1 póttagja van, a jogszabályi előírások 

alapján legalább 2 póttagnak kell lennie a Helyi választási bizottságban. Indítványozta, hogy 2. póttagnak Horváth 

Zoltánné Vasboldogasszony, Petőfi u. 94. szám alatti lakost válassza meg a képviselő-testület. A megválasztást 

követően a Helyi Választási Bizottság a következő tagokból áll: 

 Csík László Vasboldogasszony, Kossuth u. 79. 

 Sós Bálintné  Vasboldogasszony, Petőfi. u. 20 

 Kiss Gyuláné Vasboldogasszony, Kossuth u. 16. 

Bertók Györgyné Vasboldogasszony, Petőfi u. 21 

Csík Bernadett.  Vasboldogasszony, Kossuth u. 79. 

 Póttagok 1. Bertók Lászlóné  Vasboldogasszony, Petőfi u. 56. 

  2. Horváth Zoltánné Vasboldogasszony, Petőfi u. 94 

Németh Zsolt polgármester: Indítványozta a jegyzőt indítványának elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, az ülést levezető polgármester a napirend 

tárgyalását lezárta, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelenlévő képviselők száma 3 fő, majd 

szavazásra bocsátotta a napirend tárgyában elhangzott indítványt. 

Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3igen egyhangú szavazattal a következő 

határozatot hozta:  

Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

13/2019(V.16.) számú határozata 

Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság Horváth-Kis Edina 

lemondott tag helyett Bertók Györgyéné póttagot tagnak választja meg, továbbá Horváth Zoltánné 

Vasboldogasszony, Petőfi u. 94 szám alatti lakost 2. számú póttagnak választja meg. 

A fentiek alapján Vasboldogasszony Helyi Választási Bizottsága az alábbi személyekből áll: 

 Csík László Vasboldogasszony, Kossuth u. 79. 

  Sós Bálintné  Vasboldogasszony, Petőfi. u. 20 

  Kiss Gyuláné Vasboldogasszony, Kossuth u. 16. 

 Bertók Györgyné Vasboldogasszony, Petőfi u. 21 

 Csík Bernadett.  Vasboldogasszony, Kossuth u. 79. 

 Póttagok 1. Bertók Lászlóné  Vasboldogasszony, Petőfi u. 56. 

  2. Horváth Zoltánné Vasboldogasszony, Petőfi u. 94 
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A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az újonnan választott választási bizottság 

póttagjainak eskü tételéről. 

2.) Egyebek 

Németh Zsolt ülést levezető polgármester meg kérdezte a jelenlévő képviselőket, van-e a napirenddel kapcsolatosan 

kérdésük hozzászólásuk.  

Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem érkezett, az ülést levezető polgármester a napirend tárgyalását lezárta. 

Egyéb nem hangzott el, a polgármester bejelentette, hogy az elfogadott napirendet a képviselő-testület megtárgyalta, 

megkérdezte a képviselőket, van-e egyéb közérdeket érintő kérdésük, vagy bejelentésük.  

Egyéb közérdeket érintő kérdés, bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 

8,10 órakor bezárta.  

K.m.f. 

 Németh Zsolt  Szita Gabriella 

 polgármester  jegyző 


