
SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/12. számú

JEGYZ KÖNYVE

A 2014. évi szeptember hónap 9. napján megtartott rendkívüli ülésr l

JEGYZ KÖNYV

Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helyiségében 3044 Szirák, Pet fi út 31.
Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. szeptember 9. napján megtartott
rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Kómár Jánosné polgármester

Cselovszki László képvisel

Kulikné Bányász Erzsébet képvisel

Novák Lajos képvisel

Távol maradt:

Baranyi Gusztáv alpolgármester

Lukács Gyula alpolgármester

Micsutka Attila képvisel

Tanácskozási joggal részt vesz:

Várnai Ildikó jegyz

Novák Zoltán jegyz i asszisztens

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képvisel -testület
határozatképes, mivel a 7 f l 4 f  jelen van.



A jegyz könyv vezetésére felkéri Novák Zoltán jegyz i asszisztens, illetve javaslatot tesz a
hitelesít  személyére, Cselovszki László képvisel  személyében.

A Képvisel -testület a jegyz könyvvezet  személyét 4 igen szavazattal elfogadja.

A Képvisel -testület a hitelesít  személyét 4 igen szavazattal elfogadja.

A polgármester javaslatot tesz a napirendre.

A képvisel -testület az ülés napirendjét 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint
fogadja el:

Szavazat Számláló Bizottság tagjainak megválasztása.

Kómár Jánosné: A napirendi pont a Szavazat Számláló Bizottság tagjainak megválasztása.
El terjeszt  Várnai Ildikó.

Várnai Ildikó: A jelenlegi a Szavazat Számláló Bizottság tagjainak száma 5 f .

Név szerint

Bandor Sándorné

Bangó Józsefné

Jónás Lászlóné

Jónás Zsuzsanna

Varanyecki Viktória

, akiket a Képvisel -testület 2014.03.12. napján tartott ülésen 40/2014.(III.12) számú
határozattal megszavazott. A f jegyz  utasítása szerint a nemzetiségi SZSZB tagok számának
öt plusz két f nek kell lenni, ezért kérem a képvisel -testületet, hogy a felsorolt a 5 f  SZSZB
tagokhoz, válasszanak még két f  póttagot.

A jelenlegi tagok névsora már ismeretes, de az új listáját még nem látta a képvisel -testület.
Az alábbi személyekre gondoltunk.

Bangó Barbara

Bangó Roland

Lakatos József



A fent nevezett személyek közül egy személyt f  tagnak kellene megválasztani, mivel Bangó
Józsefnét a HVB 18/2014.(IX.08.) számú határozattal a roma nemzetiségi képvisel jelölt
nyilvántartásába vette, így SZSZB feladatait törvény által meghatározottak szerint ellátni nem
tudja.

Kómár Jánosné: Megkérem, a képvisel -testület tagjait szavazzanak!

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

98/2014.(IX.09.) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete a Szavazat Számláló Bizottság póttagjainak
megválasztja.

Bangó Barbarát és Lakatos Józsefet.

Határid : azonnal

Felel s: Várnai Ildikó

A Képvisel -testület 4 igen szavazattal egyhangúlag a következ  határozatot hozta:

99/2014.(IX.0.9) számú határozattal

Szirák Község Önkormányzat Képvisel -testülete a Szavazat Számláló Bizottság tagjainak
megválasztja.

Bangó Rolandot

Határid : azonnal

Felel s: Várnai Ildikó

Kómár Jánosné : Több hozzászólás nincs, akkor megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom.


