Szám: 1/3/10/2010.
Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én
(csütörtökön) 16.15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.
(A képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért a jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.)

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Eitner József, Dr. Németh Csaba,
Ujváriné Handó Melinda, Székely Szabolcs, Gángó István
képviselő-testületi tagok.
Távolmaradását bejelentette: Simonné Lakosi Erzsébet képviselő
Távolmaradását nem jelentette be: Török Péter alpolgármester
A meghívottakból jelen van: Hamarné Szöllősy Emília jegyző

Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testületi tagokat. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 5 fő képviselő és a
polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Javasolja Eitner József és Dr. Németh
Csaba képviselő urakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot.
Jegyzőkönyv hitelesítő: Eitner József, Dr. Németh Csaba képviselő-testületi tagok.
Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a napirendi javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:
Napirend
1.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.
Előadó: Hamarné Szöllősy Emília jegyző
1.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, a Helyi Választási Bizottság tagjainak 4 évre
szóló megbízatása lejárt. A korábbi Választási Bizottságból Gadácsi Miklós, illetve Tátrai

Miklósné jelezte, hogy nem tudja vállalni a megbízatást. A bizottság jelenlegi tagjai
feladatukat az elmúlt négy év alatt megtartott választásokon törvényesen, pontosan, jól
végezték. Javaslatot tesz a Helyi Választási Bizottság tagjaira, melynek mandátuma 4 évre
szól.
Kérdés:
Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: nincs a személyek ellen kifogása, de kérdése,
hogy mi alapján történt a választási bizottság tagjainak kiválasztása?
Hamarné Szöllősy Emília jegyző: nehéz feladat felkérni ilyen feladatra embereket. Nincs
különösebb szabály a kiválasztásra, bárki lehet, aki vállalja a feladatot és megfelel a választási
eljárásról szóló törvényben leírtaknak.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a határozati javaslattal
kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
68/2010. (VIII.19.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdése értelmében a Helyi Választási
Bizottság tagjának Horváth Tiborné Révfülöp Szőlőskert lakótelep 20., Ihász
Imréné Révfülöp Káli u. 6., Kardos Márta Révfülöp Tavasz u. 18., Molnár László
Révfülöp Káli u. 24., Páhi Magdolna Révfülöp Dobó lakótelep 11. szám alatti
lakosokat, póttagnak Stumpf Károlyné Révfülöp Kisfaludy u. 7. szám alatti
lakost megválasztja.
Miklós Tamás polgármester: több napirendi pont nem volt a képviselő-testület ülését 16.45
órakor berekeszti.
kmft.
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