Szám: 263- 15/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án
megtartott rendkívüli üléséről.
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J EGYZŐKÖNYV
Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal- ülésterem
Jelen vannak:

Gáncs István
Bátainé Réti Márta
Gáncs Tamás József
Jilling Tibor
Kászpári György
Szijártó József

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen levő meghívottak:
Tolnai Lászlóné

jegyző

Távolmaradását bejelentette:
Kajsza Béla

alpolgármester

Gáncs István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
mivel 6 fő képviselő-testületi tag jelen van. Az ülést megnyitja, és a továbbiakban vezeti.
Gáncs István polgármester: Tisztelettel köszöntöm alpolgármester urat, jegyzőasszonyt, képviselőtársaimat.
A polgármester ismerteti a napirendi javaslatát.
Napirendi javaslat:

Előterjesztő:

1./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak kiegészítése

Tolnai Lászlóné
jegyző

2./ Egyebek

Gáncs István
polgármester

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. A
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontok tárgyalását elfogadta.
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Napirend tárgyalása:
1./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak kiegészítése
Előterjesztő: Tolnai Lászlóné jegyző
Gáncs István polgármester: A napirendi ponthoz tartozó anyagot minden testületi tag megkapta.
Megkérem Tolnai Lászlóné jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Tolnai Lászlóné jegyző: Farkasné Tóth Ildikó választott bizottsági tag 2014. augusztus 25-én
írásban lemondott tagságáról. Ahhoz, hogy a választást biztonságosan le lehessen bonyolítani,
szükséges a választási bizottság kiegészítése.
Javasolom Béres Lajosné Tengelic Óvoda u.4. szám alatti lakost megválasztani a helyi választási
bizottság tagjának. Béres Lajosné nyilatkozott arról, hogy a bizottság munkájában való
közreműködést vállalja és vele szemben összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn
Gáncs István polgármester: Javasolom Béres Lajosné megválasztását helyi választási bizottsági tagnak.

Mivel kérdés, hozzászólás nincs, így a polgármester ismerteti határozati javaslatát, és azt szavazásra
bocsátja. A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Tengelic Község Önkormányzatának
88 /2014. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi határozata
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjának Béres
Lajosné Tengelic Óvoda u.4. szám alatti lakost megválasztja.
Határidő: közlésre azonnal.
Felelős: Gáncs István polgármester
A polgármester megállapítja, hogy bejelentés, kérdés nincs. Megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.
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Gáncs István
polgármester

Tolnai Lászlóné
jegyző
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