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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. augusztus 05-

én 8 
00 

órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme. 

 

J e l e n  v a n n a k: 

 

 Nagy András polgármester  

 

 Patyi Norbert alpolgármester 

 Bozóki Edit  képviselő 

 Horváth Lajos képviselő 

 Seres János  képviselő  

 Tóthné Frank Anikó képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van: 

 

Valentovics Beáta  jegyző 

 

Nagy András – polgármester – Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította az ülés 

határozatképes, 6 fő képviselő megjelent az ülésen, Hajagos-Tóth István távol maradását 

bejelentette.  

 

Javasolja, hogy rendkívüli ülés napirendjét a meghívó szerint fogadja el a Képviselő-testület. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - egyetért a polgármester javaslatával és a napirendet az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. 

(Írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Valentovics Beáta jegyző 

 

 

1. Napirendi pont. 

 Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 (Írásbeli előterjesztés) 

 

Nagy András – polgármester – átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek a helyi választási 

iroda vezetőjének 

Valentovics Beáta – jegyző – az írásos előterjesztés anyagát felolvasta képviselő-testület 

részére.  
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Nagy András – polgármester – mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja az 

előterjesztés szerinti határozat-tervezet elfogadását.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

73/2014. (VIII. 05.) határozat  

Helyi választási bizottság megválasztása 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 

Jegyző, mint helyi választási irodavezető indítványa alapján – helyi 

választási bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja 

meg a 2014. október 12-én megtartandó önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választására: 

 

 

Helyi Választási Bizottság Dózsa Gy. u. 8. 

 

Tagok: 

Kanyó Gabriella       Radnóti u. 12. 

Kurucsai László       Sport u. 7. 

Varga Anikó             Zsolnai u. 10. 

 

Póttagok: 

Bőrösné Endre Éva             Május 1. u. 21. 

Csúri Ferencné                   Árpád u. 4. 

 

 

Felelős: Valentovics Beáta  jegyző 

Határidő: 2014. augusztus 11. kiértesítésre és eskütételre 

 

 

 

Nagy András polgármester a rendkívüli ülést berekesztette. 

 

 

 Nagy András  Valentovics Beáta 

 polgármester jegyző 


