Jegyzőkönyv
Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. március 14-én 10,00 órakor tartott
rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács
Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester, Tóth László alpolgármester, Erdélyi Zoltán és Tóth
Istvánné képviselők
Igazoltan távol maradt: Mihálicz Lajos képviselő
Meghívottként megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző,
önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető
Birkás Zoltán polgármester: Üdvözlöm a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a képviselő-testület 4 tagja az
ülésen megjelent. A képviselő-testület egy tagja igazoltan van távol az ülésről.
Javaslatot tesz a napirendi pontokra:
1./ Kistolmács Község Helyi Választási Bizottságában megüresedett tagi és póttagi
megbízatás betöltése
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
2./ Nemzetiségi választásokon működő szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak
megválasztása
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
1./ Kistolmács Község Helyi Választási Bizottságában megüresedett tagi és póttagi
megbízatás betöltése
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Dr. Keresztesi Tímea jegyző lesz a napirend előadója, ezért
átadom neki a szót.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: 2014. április 6-án lesz az országgyűlési képviselők választása.
A választás lebonyolításában Kistolmácson, mivel a településen egy szavazókör fog működni,
a helyi választási bizottság vesz részt. A helyi választási bizottság egy szavazókörös
településen legalább 5 tagból áll és legalább 2 választott póttagjának is lennie kell a törvényi
rendelkezések alapján. Kistolmács Község Helyi Választási Bizottságában 2 választott tag
megbízatása megszűnt lemondás miatt. A helyi választási bizottságnak egy póttagja volt, aki
belépett tagnak, ezért a képviselő-testületnek most a bizottságba 1 új tagot és 2 új póttagot
kell megválasztania. A tag és a póttagok személyére a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény rendelkezései értelmében a helyi választási iroda vezetője, azaz jelen
esetben személyem tesz javaslatot. A választási bizottság tagjára és póttagjaira tett
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, a bizottsági tag és póttagok
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megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület. A határozati javaslatban
megnevezett személyek mindegyike rendelkezik választójoggal, kistolmácsi állandó lakosok,
valamint információink szerint összeférhetetlenség sem áll fenn velük szemben, így helyi
választási bizottsági tagnak, póttagoknak megválaszthatók. Indítványozom, hogy Kistolmács
Község Helyi Választási Bizottságába a határozati javaslatban megnevezett személyeket
válassza meg tagnak, illetve póttagoknak a Tisztelt Képviselő-testület.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom a határozati javaslatban szereplő személyek
megválasztását a helyi választási bizottságba tagnak és póttagoknak. Kérem, aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
21/2014. (III. 14.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdése alapján Kistolmács Község
Helyi Választási Bizottságába a megüresedett tagi és póttagi helyekre
a) a Helyi Választási Bizottság tagjának
Bíróné Horváth Mónika
8868 Kistolmács, Béke u. 16.
szám alatti lakost megválasztja,
b) a Helyi Választási Bizottság póttagjának
1. Horváth Tünde
8868 Kistolmács, Hegyi u. 6.
2. Lábodi Attila
8868 Kistolmács, Fő u. 11.
szám alatti lakosokat megválasztja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az eskütétel megszervezéséről
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
2./ Nemzetiségi választásokon működő szavazatszámláló bizottság tagjainak,
póttagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Birkás Zoltán polgármester: Ismét Jegyző Asszonyt kérem fel a napirendi téma ismertetésére.
Dr. Keresztesi Tímea jegyző: Kistolmácson a 2011. évi népszámlálás alkalmával több, mint
30 fő vallotta magát a roma nemzetiséghez tartozónak, ezért a településen is kiírásra kerül
majd a települési nemzetiségi képviselők választása. A nemzetiségi választások
lebonyolítására külön nemzetiségi szavazókör szolgál, ahol szavazatszámláló bizottság
működik. A nemzetiségi választásokra létrehozandó szavazatszámláló bizottság az
országgyűlési képviselők és az európai parlamenti képviselők választásán nem működik,
feladatuk csak ősszel lesz a nemzetiségi választások lebonyolításában. A nemzetiségi
választásokon működő szavazatszámláló bizottság tagjait, póttagjait az általános szabályok
szerint kell megválasztani az országgyűlési választások előtti 20. napig, azaz 2014. március
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17-ig. Ennek a szavazatszámláló bizottságnak a tagjaira és a póttagjaira is a helyi választási
iroda vezetője tesz javaslatot. A nemzetiségi választáson működő szavazatszámláló bizottság
tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz sem nyújtható be módosító javaslat, a bizottsági tagok
és póttagok megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület. A határozati
javaslatban szereplő személyek mindegyike szerepel a központi névjegyzéken és a településen
lakóhellyel rendelkezik. Kérem, hogy a képviselő-testület a határozati javaslat szerinti
személyeket válassza meg a nemzetiségi választásokon működő szavazatszámláló bizottság
tagjainak, póttagjainak.
Birkás Zoltán polgármester: Javaslom, hogy a Jegyző Asszony által javasolt személyeket
válassza meg képviselő-testületünk a nemzetiségi választásokon működő szavazatszámláló
bizottság tagjainak és póttagjainak. Kérem, aki javaslatommal egyetért, a határozati javaslatot
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
22/2014. (III. 14.) számú h a t á r o z a t:
Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdése
alapján, figyelemmel a Ve. 311. § és 312. §-aiban foglaltakra, a településen a
nemzetiségi választásokon működő szavazatszámláló bizottság
a) tagjának
Bekk Margit
8868 Kistolmács, Fő u. 22.
Orsós Erika
8868 Kistolmács, Fő u. 58.
Takács Szabolcs
8868 Kistolmács, Fő u. 19.
szám alatti lakosokat megválasztja,
b) póttagjának
Takács Tibor Zoltán
8868 Kistolmács, Fő u. 19.
Tóth Ferenc
8868 Kistolmács, Fő u. 3.
szám alatti lakosokat megválasztja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az eskütétel megszervezéséről
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző
Birkás Zoltán polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, az ülést 10,25 órakor
bezárom.

K.m.f.

Dr. Keresztesi Tímea
jegyző

Birkás Zoltán
polgármester
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