Vigántpetend község Onkormányzata Képviselő-testülete
8293. Vieántpetend. Kossuth u.32.
Szám: l72-1Il20I4.

Jegyzőkönyv

Készült: Vigántpetend község Önkormanyzata Képviselő-testtilete 20t4. szeptember 5-én
(pénteken) 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Az ülés helye: Többfunkciós KözösségHáLz Vigántpetend, Kossuth 1.32.
Jelen vannak:

Marton Istvánné
Kandikó Ferencné
Nagy Péterné

polgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen jelezte:
Ács

Lászlóné

Farkas Károly
Nemoda István

alpolgármester
képviselő
külsős alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács

Lászlőné

jegyző

Lászlőné

jegyző

Jeg,vzőkönyvvezetőz
Takács

Marton Istvánné polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a
megválasztott 5 képviselőből 3 ftí jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban
szereplő napirendi pontok tár gyalásával értsenek egyet, azt fo gadlék el.
A képviselő-testtilet határozathozatal nélkíil,egyhangúIag,3 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:

Napirendet:

t

./Helyi Választási Bizottság tagsának megv álasztása
Előadó

:

Marton Istvánné polgármester

1.1Napirend:
Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy 2014. október I2-ére ktűzött
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásíútoz határidőben megváIasztották a
helyi választásí bízottság tagjait. A választási bizottság tagja Kardos Beáta, akinek a férje
indul képviselőnek, ezért helyette új tagot kell választani. Felkérte Takács Lászlőné jegyzőt, a
helyi választásiirodavezetőjét tegyen javaslatot a véúasztásibizottság tagsára.

z

Takács Lászlóné iegyző Pataki Tamás Vigántpetend, Kossuth u. 50.sz. alatti lakost javasolta
megv á|asztani.

A

feladatot vállalta.

Marton Istvánné polgármester kérte a képviselőket aki egyetért a javaslattal kézfeltartással
jelezze.

Képviselő-testíilete egyhangú 3 igen szavazattaI, elLenszavazat
mefl:rozta az alábbí:

és tartőzkodás

nélkül

30/2014.(Ix.5.)Ökt.sz. h a t á r a z a t o t

Vigántpetend község Onkormányzata Képviselő-testíilete a v álasztási
eljárásról szőIő 2aI3. évi XXXVI. törvény 23, § alapján a
Vigántpetendi Választási Bizotts ág tagénak:

Pataki Tamás Vigántpetend, Kossuth u.5O.szám alatti lakosot
megválasztotta.
Képvi s elő -testiil et felbatalmazza a p olgárme stert, ho gy a
tagokból az eskiit vegye ki, a megbízóleveleket adja át.
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Felelős: Marton Istvánné polgármester
Határidő: 2014. szeptember 10.

Marton Istvánné polgármester megköszönte

a képviselők megjelenésétés az ülést 8,15

órakor bezárta.

k.m.f.t.
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Marton Istvánné
polgármester

fr*',#o
jegyző

