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Kun Szilárd  képviselő kéri az ülés megnyitásától az 1.  napirendi pontra vonatkozóan, az 
elhangzottak szó szerinti rögzítését a hangfelvétel alapján.  

Hangfelvétel alapján: 
 
Dr. Samu János polgármester:  

Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, a megjelent  meghívott vendégeket, az 
érdeklődőket. Az ülés határozatképes, a tízből hatan jelen vannak, az ülést megnyitja. Két 
napirendet tárgyalunk, az első a Választási Bizottság megválasztása, az előadó dr. Kovács 
Dénes aljegyző Úr. A második napirendi pontban egyebeket tárgyalunk, két gondolatunk van. 
Az aljegyző Úr előterjesztésében a Táborság épületének, az ifjúsági tábornak a belső 
elosztásával kapcsolatban. Az elmúlt évben volt egy ÁNTSZ-es felmérés és hiányt jeleztek, 
ennek helyreigazítása lenne a kérés. A másik pedig a művelődésszervező hölgy előadásában a 
szeptember hónapra tervezett szüreti felvonulás megbeszélése, hogy tudjanak elő-
készületeteket tenni. 

Kérdezi a testület tagjait, van-e valakinek kérdése a napirendekkel kapcsolatban, amennyiben 
nincs, jelezzék kézfelemeléssel, hogy elfogadják. Megköszöni, hat igen szavazattal 
elfogadtuk. 

Erdélyi Sándor és Hegedűs György a hitelesítők, elfogadják, akkor szavazza meg a testület. 
Köszönöm szépen, egyhangúlag, hat igen szavazattal kijelöltük a két jegyzőkönyv hitelesítőt. 
A jegyzőkönyv vezető Gál Istvánné  és hangfelvétel készül az ülésről.  

Átadja a szót Kovács Úrnak. 

 

1. napirend tárgyalása 

Dr. Kovács Dénes aljegyző: 

Köszönt minden megjelentet. Ma ennek a napirendnek a fő pontja a Választási Bizottság 
megválasztása, ennek végső határideje augusztus 22. Ugyanakkor augusztus 9-ig ennek a 
bizottságnak ki kell tűzni a kisebbségi választást.  



Nálunk összejött annyi szavazó, hogy lesz kisebbségi választás, ezért kellett a rendkívüli ülés. 
Emellett a Szavazatszámláló Bizottságokba is felvettünk három új tagot, erről csak 
tájékoztatja a testületet, nem szükséges most megválasztani.  

Arról is szeretné tájékoztatni a tisztelt testületet, hogy a választás idejére már bejelentésre 
került, Pap Anikó jegyző Asszony lesz a Választási Iroda vezetője. A választási 
előmunkálatokból is nemcsak kiveszi részét, szinte helyette csinálja, ami neki nagy 
könnyebbség egyéb feladatai mellett. Így a jövőben mindenről pontos adatot fog tudni. Ezt az 
anyagot is Ők készítették elő. Fel is sorolná a Választási Bizottság javasolt tagjait: Rada 
István, Urbán Judit, Lengyel János lennének a jelöltek, és a póttagnak Magda Lászlónét 
jelöltük meg. Az Ő személyükről kell szavazni, hogy elfogadja a testület, megválassza a 
Választási Bizottság tagjainak. 

 

Dr. Samu János polgármester: 

Köszöni szépen. Az előterjesztés alapján, mivel a három megjelölt személy, akik már tagjai 
lesznek a bizottságnak, Magdáné pedig a póttag, a rendes tagok részvételével a három fő 
választja maga közül az elnököt. Amennyiben a Képviselő-testület megválasztja a három főt, 
akkor visszavonulnak egy rövid időre és megbeszélik ki legyen az elnök és megválasszák 
maguk közül. Végeredményben az ő tiszte annyiban több a tagságénál, hogy az illetékes, 
hivatalos okmányokat ő látja el kézjegyével, illetve ő felügyeli munkájukat az egész napos 
választási időszak jelenlétét illetően, illetve a közreműködést illetően. Megkérdezi a 
Képviselő-testület tagjait a három jelölt személlyel kapcsolatban, tehát Rada István, Lengyel 
János, Urbán Judit, van-e más javaslat. Ha nincs, javasolja szavazzanak, javasolja fogadjuk el 
őket.   

Köszöni szépen, gratulál a három megválasztott személynek. Így felállt a Bizottság, tudjuk 
nagyon jól, kellett volna akkori is választani, ha a sajnálatos esemény nem következik be, 
Janosik igazgató Úr időközben elhalálozott, Ő volt korábban a Bizottság elnöke. Egyébként is 
fontos feladat volt ezt megtennünk. 

A Bizottság tagjait megválasztottuk, mégegyszer mondja, az elnököt a három tag maguk 
közül választja. Kérése, felállnak és leteszi a három fő és a póttag az esküt. Az volna a kérése, 
szíveskedjenek kifáradni, előolvassa az esküt. 

Én………….. esküszöm, hogy az Alkotmány és választásra, népszavazásra és népi 
kezdeményezésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megtartom és megtartatom. 
Tisztemet és megbízatásomat Hazám javára, legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen 
teljesítem. Isten engem úgy segéljen! 
 
Köszönöm szépen, a testület nevében gratulál, az eskü szövegét alá kell írni. 
Folytassuk az ülést. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző:  
A Szavazatszámláló Bizottságokban történt változásokról pár szóban. Az 1. Szavazókörben 
Dávid Pál összeférhetetlenség miatt, vélelmezzük Dávid Anikó indulni kíván a választáson, 
helyébe lépett egy póttag Kissné Schmutczer Katalin. A 2. sz. Szavazókörben Mészárosné 
Árokszállási Andrea az új tag, illetve a póttagok közé lett beválasztva Lesták Erzsébet és Bori 
Lászlóné. Szintén a póttagok köréből kerülnek ki a Kisebbségi Szavazókör tagjai: Tárnoki 
Lászlóné, Horváth Tiborné, Józsáné Pap Katalin, Bajári Gézáné, Kun Zoltánné. Ezek még a 
Szavazatszámláló Bizottságokat érintő változások. Fogadják el. 
 



Dr. Samu János polgármester:  
Kérdezi van-e más javaslat, kérdés a személyekkel kapcsolatban. Kívánja-e a testület, hogy a 
neveket mégegyszer elsorolja az aljegyző Úr. Amennyiben nem, szavazzanak kézfelemeléssel 
a tagokat, póttagokat elfogadjuk. Tegye fel a kezét aki igen. Köszöni szépen, hat igen 
szavazattal elfogadtuk. 
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