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Csanytelek Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

2014. augusztus 29.-én (pénteken)  
du. 13. 00 órai kezdettel megtartott  

soros nyílt ülésének 
Jegyzőkönyve 

Napirend: 
 
 
1.) Választási Bizottságok (önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásánál közreműködő) tagjai és póttagjainak megválasztása  
 Előadó: Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
2.)  Egyebek 
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Határozat száma:  Tárgya:      Oldalszám: 
 
 43 Választási Bizottságok (önkormányzati képviselők és polgármesterek, 
  nemzetiségi önkormányzati képviselők választásánál közreműködő) 
  tagjai és póttagjainak megválasztása 
   
  



Jegyzőkönyv 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 29.-én (pénteken)  du. 
13.00 órakor  tartott  soros nyílt testületi üléséről. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Forgó Henrik    polgármester 
     Mucsi István Tibor  alpolgármester 
     Forgó János    képviselő 
     Márton Erzsébet  képviselő 
     Kopasz Imréné   képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:  Bali József   képviselő 
     Pető Sándor   képviselő 
           
Tanácskozási joggal jelent meg:  Kató Pálné   Jegyző 

Bori Sándorné Jegyzői Irodavezető,  
jegyzőkönyvezető 

Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
 

      
Forgó Henrik polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és az ülésen tanácskozási joggal 
résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az önkormányzat képviselő-testülete tagjai 
közül 5  tag megjelent, 2 tag távolmaradását bejelentette. 
Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott napirendet, mellyel a képviselő-testület külön-
külön szavazással egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal egyetértett. 
 
Az ülés napirendje: 
 
2.) Választási Bizottságok (önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásánál közreműködő) tagjai és póttagjainak megválasztása  
 Előadó: Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök 

 
2.)  Egyebek 
 
 
 

1.) Napirend 
Tárgy:          Előadó:  
 Választási Bizottságok (önkormányzati képviselők és polgármesterek, Kató Pálné jegyző 
 nemzetiségi önkormányzati képviselők választásánál közreműködő)  Bali József ÜB elnök 
 tagjai és póttagjainak megválasztása 

 
(tárgyi előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
Forgó Henrik polgármester: Szóbeli kiegészítést nem tett az írásban kiadott előterjesztéshez. Indítványozta 
az előterjesztésben foglaltak megvitatás utáni  változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésként szólt arról, hogy tárgyi előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 
napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette be azt a képviselő-testület elé. 
Kezdeményezte az előterjesztésben foglaltak megvitatása után, annak változtatás nélküli elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 



 
Forgó Henrik polgármester: Összefoglalójában megállapította, hogy a képviselő-testület kérdés,  
hozzászólás, módosító javaslat, vita nélkül zárta le tárgyi napirend tárgyalását. Szavazásra bocsátotta az 
írásban kiadott előterjesztés szerinti határozati javaslatot, melyből megállapította, hogy a képviselő-testület 
egyhangúlag 5 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg. 
 
43/2014. (VIII.  29.) Ökt határozat 
 
Tárgy:   Választási Bizottságok (önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásánál közreműködő) tagjai és póttagjainak megválasztása 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 23. §-ában rögzített jogkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választása napja (2014. október 12.) előtti határidőn belül (2014. 
augusztus 31.) a helyi választási iroda vezetője indítványa szerint, az alábbi választójoggal és 
Csanyteleki lakóhellyel rendelkező állampolgárokat választja meg a  Helyi Választási Bizottság 3 
tagjának és póttagjának: 

 
- Egyházi Ferencné, 
- Gyöngyi Julianna 
- Mártonné Kádár Zsuzsanna, 
- Szabó Ferenc, 
- Tóth Kálmánné  
- Túri Ildikó 

személyét. 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében írt jogkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek általános választása napján (2014. október 12.) a választások lebonyolítására a 
helyi választási iroda vezetője indítványa szerint, az alábbi választójoggal és Csanyteleki lakóhellyel 
rendelkező állampolgárokat választja meg az 01. 02. 03. Szavazatszámláló Bizottság 3 tagjának 
és póttagjának: 

 
- Ambrus László, 
- Balázs László, 
- Bali Gizella, 
- Bali Sándorné, 
- Fülöpné Szeri Noémi, 
- Juhász Magdolna, 
- Kovács Anikó 
- Molnár István, 
- Németh Zoltánné, 
- Szabó Tünde, 
- Szabóné Deák Ágnes, 
- Szeri László,  
- Sebők Péter Pálné, 
- Simon Ottóné, 
- Tóth Adrienn, 
- Törköly Jánosné 

személyét. 
3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2014. (VII. 30.) IM 
rendelet 3. §-ában rögzített jogkörében eljárva a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 
napja (2014. október 12.) előtti határidőn belül (2014. augusztus 31.) a helyi választási iroda 



vezetője indítványa szerint, az alábbi választójoggal és Csanyteleki lakóhellyel rendelkező 
állampolgárokat választja meg a  Helyi Választási Bizottság 3 tagjának és póttagjának: 
 
- Blaskó Attila, 
- Bordács Kálmán, 
- Faragó Róbert 
- Gémesné Faragó Edit, 
- Kovácsné Dimovics Beáta, 
- Zsótér Sándorné 

személyét. 
4.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2014. (VII. 30.) IM 
rendelet 3. §-ában rögzített jogkörében eljárva a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 
napja (2014. október 12.) előtti határidőn belül (2014. augusztus 31.) a helyi választási iroda 
vezetője indítványa szerint, az alábbi választójoggal és Csanyteleki lakóhellyel rendelkező 
állampolgárokat választja meg a  Szavazatszámláló Bizottság 3 tagjának és póttagjának: 
 
- Faragó Attila, 
- Forgóné Oláh Anna, 
- Horváth Etelka Kitti, 
- Kovács László, 
- Mátyás Sándorné, 
- Murárné Faragó Erzsébet, 
- Raffael Pál Norbert 

személyét. 
5.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri   Kató Pálné jegyzőt, mint a Helyi 

Választási Iroda Vezetőjét, hogy a Helyi Választási Bizottságok és a Szavazatszámláló Bizottságok 
tagjai kötelezettségeinek teljesítése és jogaiknak érvényesítése érdekében, a hatályos vonatkozó 
jogszabályokon alapuló szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Kató Pálné jegyző, HVI vezető 
Beszámolás határideje:  végrehajtást követő testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- HVB és SZSZB Tagok  
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző, HVI vezető és általa 
- HVI tagjai (jegyzőkönyvvezetők) 
- Irattár   

 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Forgó Henrik polgármester úr 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést a 13,35 órakor befejezettnek nyilvánította. 

 
 

K.m.f. 
 

 
 

 
Forgó Henrik       Kató Pálné 

                    polgármester       jegyző 
 


