JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 24-én
19. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal helyiségébe, Kisrécse, Szentkirály u. 14.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti íven szereplők
Igazoltan távol maradt: Kápolnás Szabolcs képviselő, Kigyóssy Zoltán alpolgármester
Meghívottként jelen van: Papné Szabó Mónika jegyző, Páli László alpolgármester
Tóth Lucia polgármester: köszönti a megjelenteket 19.00 órakor és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes a megválasztott öt települési képviselő közül három (3) fő jelen van, valamint
azt, hogy a képviselő-testület ülése a hatályos jogszabályok előírásainak és az SZMSZ-nek
megfelelően került összehívásra.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Mötv. 52. § (1) értelmében az ülésről jegyzőkönyv készül.
Javaslatot tesz napirendi pontok tárgyalására.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirendet elfogadta.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előadó: Tóth Lucia polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Papné Szabó Mónika jegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy a Helyi Választási Bizottság
egyik tagja elköltözött a településről, a póttagok közül is az egyik fő a választásokig el fog
költözni, ami a napokban derült ki, és a másik póttag sem tud eljönni a választásra. Ezért a
szükséges a bizottságba tagot és póttagokat választani.
Kisrécse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014.(III.24.) számú határozata:
Kisrécse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 23.§ alapján a Helyi Választási Bizottságot az alábbiak szerint
egészíti ki.
A bizottság tagjának Poór Izabella Kisrécse, Petőfi u. 2/a.,
póttagnak Farkas Lászlóné Kisrécse, Petőfi u. 43. és Tóth Lajosné Kisrécse, Rákóczi u. 6.
szám alatti lakosokat választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lucia polgármester

Tóth Lucia polgármester megkérdezte, hogy kinek van egyéb véleménye, hozzászólása.
Amennyiben nincs, úgy a képviselő-testület nyílt ülését bezárja.
A nyílt ülés 19.00 órakor kezdődött és 19.15 órakor ért véget.
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